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INTRODUCTION 

Tara-Bhakti-Sudharnava is a treatise on T4ntric rituals 
and contains theoretic matter only incidentally. It is described 
as an ‘Arnava’ or ocean and is divided into eleven ‘Tarangas’ 
or waves. Jts author is Narasimha, a disciple of Gadadhara. 

Narasimha was born in the line of Ravikara of Mithila and 

was the fifth in descent from Govinda Thakkur, the author of 

Kavya-pradipa. He flourished about 1668 A.D. From his 

writing he appears to be later than Kamalakara Bhatta who 

wrote Nirnaya-sindhu in 1612 A. D. 

The treatise is written in lucid verse with occasional 

explanations in prose. It is concerned with the worship of 

Tara, one of the ten great forms ( Vidyds) of the Eternal 
Sakti. It should be pointed out that this Tard is not the 
celebrated goddess of the Bauddha Pantheon. 

CHAPTER I 

The book opens with the customary homage ( contained in 
the benedictory verses ) to the Supreme Being and to the Guru 

who is an embodiment of Siva. Just as there are obstacles 

and impediments to all actions, so also there are means of 
removing them. The ancient Indian authors are generally 
found to follow the practice of writing out benedictory verses 
or passages ( Mangala) at the very beginning of the treatises, 
mainly intended to impart a smooth, unhampered finis to their 

works. A benediction usually consists of hymns addressed to 
the cherished deity or to the Supreme Divinity. The old 
authors firmly believed that such benedictions were essential 

to the removal of all obstructions which hampered the 
progress of any book to its expected end. 
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Besides, the benedictory verses serve a practical purpose, 
almost in all cases they give in a nutshell the subject-matter 
of the work, z.e., they serve the purpose of a prelude 

Then comes the subject-matter. This commences with 

the story of Nila Sarasvati in the form of a dialogue between 
the great God Mahadeva and His divine consort Parvati. 
Nila Sarasvati, as described, is the Supreme Knowledge in- 

carnate ( महाविद्या ) through whose grace Brahma revealed 

the four Vedas, Vyasa, the Mahabharata and other sages— 
their sacred works. Her sovereignty in the domain of knowl- 

edge is held to be unquestionable, and nobody who is not 
favoured with her gracious look can ever aspire’ after or 

attain success in this realm. 

The next part deals with Mantras—the Mantras of Tara 
or Nila Sarasvati ( Tara and Nila Sarasvati being one and the 

same goddess with different names * }. The word, ‘Mantra’ is 

synonymous with the word ‘Bija’ or seed. Now, a seed 

nothing but a tree in its minutest form. Similarly a Mantra 

or Bija is nothing but a god or goddess in his or her 

minutest form. A seed sown in good soil and properly taken 

care of, evolves a mighty tree when we may enrich ourselves 

with as much of its bounty as we may desire ; in like manner 

a Mantra plotted in a pure mind and cared for in strict 

adherence to the rules prescribed therefor, unfolds the great 

god or goddess through whose grace we may derive, 

assimilate and apply to our use as much of the divine 

powers as we may require. Hence, like the ordinary seeds 
indispensable for the attainment of ‘material’ fruits, the 
Bija-Mantras are indispensable for the attainment of fruits in 
the spiritual world. In other words, Mantras are the seeds 
of spiritual cultivation which is called ‘Sadhana’ or 

# In Térarnava mention is made of VaSista once having worshipped 

Tara Devi. Matsya-Sitkta ( aqeqm) states that Tard and Nila Sarasvati 

refer to the same Goddess. ‘Tara which is thus a very ancient name in 

Hindu Scriptures, is not a recent import as believed by some modern scholars. 



INTRODUCTION 5 

Upasana. Tara-Mantras are therefore the seeds or 
indispensable particles of Tara-sidhand. The nature and 
forms ( ८.८. Stas and प्रकारऽ ) of the Mantras are accurately 
described. Briefly though lucidly are also stated the wonderful 
powers the Mantras possess, which they confer from time to 
time on the successful practisers. 

CHAPTER II 

Havin& spoken in the first Chapter of the Mantras and 
the spiritual powers they possess, this Chapter first points out 
how the Mantras are to be learnt whereby these powers 
may bé attained and utilised with gradual steps towards 
self-realisation. But, learning implies-in any case the necessity 
of an efficient teacher. For, no correct knowledge is possible, 
unless there is the assistance of a teacher who himself knows 
the subject thoroughly and accurately. Such ateacher in the 
realm of spiritual training is known by the name of Guru or 
the Spiritual Guide who, by his perfect knowledge of the art, 
not only imparts correct training in the surest possible way, 
but also awakens in the disciple a special spiritual force by dint 
of his advanced spiritual powers. But, as it is not always 
possible to ascertain who is such a Sat ( true and fit ) Guru, it 
15 necessary for an intending disciple to have an idea about 
the marks or the qualifications generally found in a Sat 
Guru, whereby he may, more assuredly than usual, proceed 
upto a right person for the purpose. The text, therefore, turns 
upon the marks of a worthy Guru from whom the Mantras 
with the attending observances are to be learnt. This implies 
possession of divine powers, divine virtues, divine beauty 
( 2aaq प्रियदश्रेनः ) and unqualified knowledge of everything, 
The Guru must be (1) @aatazaqrae—kind towards all 
beings; (2) आन्नासिद्धः- ५६11 whatever he may command 
or desire ; ( 3 ) faattagq:—the knower of the past, present and 
the future; (4) सवंमन््रविधानवित्-1\€ knower of all Mantras 
by names and processes ; (5) सवोगमा्थव्छन्न;- 6 knower of 
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the contents of all Agamas, must also be a Kaulika ( atfam ) 
which means one whose conduct is determined by a firm belief 
in the five elements (earth, water, fire, air, space or Ak&éa ), 
Nature and Jiva ( Being ) as being one with Paramatman. 
The Guru is thus far from being a mortal though he exists 
in a mortal frame. He is an epitome of excellences—the 
veritable channel between Heaven and Earth through which 
the Ultimate Good descends. 

Now, it is important to find out a true Guru ; it.is equally 
important to find out a true disciple. For, everybody is 
not fit for every matter of training. A Mantra without a 
true disciple is likely to fall off useless like a seed sown in 

a barren plot or a plot overgrown with weeds. Hence 

comes the necessity of ascertaining the primary virtues or 

characteristics of a person, which mark a true disciple showing 
his fitness for the initiation. Some of the virtues enumerated 
are :—an earnest desire for the Truth, unwavering faith in the 

Guru, simplicity, unquestioning obedience to the Guru, a desire 

to do good to all creatures, etc. All these are dealt with in 

their proper order and instructive verses are cited from different 

texts. Incidentally, the qualitics in an unworthy Guru and 

the marks of an unworthy disciple are also enumerated 
throwing adequate light on the subject. This topic along 

with details of time, place and the processes of initiation 

covers as many as thirteen or fourteen subheads from 

the beginning of the Chapter. 

The rest of the Chapter is devoted to an eulogy of special 

places ( ९. g., शिवालयः ) bearing influence upon initiation and 

to giving directions for testing, selecting and purifying ( by 
argata; or worship of the presiding deities of the site ) the 

site for the erection of a Diksa-mandapa, Vastuyaga removes 

all obstacles, thus helping the speedy advent of the spiritual 

power. Definite instructions are laid down for the erection of 

the Mandapa and making Vedi, Mekhala and sacrificial holes 

( Kunda ) of various types used in different rites. Much stress 
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is laid on the dimensional accuracy and description in each 
case is given in full detail. 

The last part of the Chapter describes a ceremony called 
Ankurarpana ( WRUTTT ) which is an experimental rite for a 
forecast of the disciple’s future and if any evil indication is 
apparent, pacific rites are performed to avert the evil. 

CHAPTER III 

This Chapter deals with the matter of Diksa or initiation 
in its different aspects. The term Diksa in its entire extent 
means infusing the light of knowledge so as to dispel the 
darkness or veil of ignorance or vice. It is ‘the knowledge 
given’ ( @ta@ न्नानम् ) and ‘the veil of vice removed’ ( qaa 
पापावरणम् ). But in the ordinary sense Diksi means 

initiating a disciple with a Mantra or Mantras. 

The first part gives an idea of the various forms ( etar- 

मेदा! ) of Diksi and lays down the general rules for initiation. 

Next, it enters into details regarding varieties of ritualistic 

processes required at the time of initiation and for the gradual 

purification of the body of the disciple. Among these, the 

‘Nitya-homa’ ( the practice of holding sacrificial fire every day) 

the ‘Dina-krtyam’ (daily rituals ) and the ‘Adhva-godhana’ 

(which means clearing the pathway 1.e a process of 

purification that will ultimately make the disciple one with 

Siva or Paramatman) etc., are worth mentioning. Some: 

times when the occasion demands it, an elaborate course of 

ritualistic process becomes necessary before an intending 

disciple is deemed to have acquired primary efficiency for 

the initiation. Incidentally this is stated in this Chapter. 

Thus it appears that Dikga the full meaning of which is the 

removal of ignorance or ४1६6 is treated somewhat 

differently for practical purposes. Like anything else, it 

has had its progressive stages of development. The 
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primary initiation i.e, the Mantra or the Mantras given at 
the first stage, therefore does not make much difference in the 

person initiated. But it brings gradual changes in him 
and when the first Mantras are practised for some time and 

the expected development is reached, the Guru gives further 

Mantras and enjoins stricter ritual observances for greater 

spiritual developments of the disciple, and so on. The different 

forms of Diksa ( दोत्ताभेदऽ ) given by the texts, which have a 

bearing on this point are Kriyavati, Varnamayi, KaJavati and 

Vedhamayi. The first is for the ordinary disciple, the second 

is for parsons who are above the average rank. Kalavati is 

for disciples of a still higher competency and the Vedhamayi 

is for the highest class of aspirants. By the last kind, viz., 

Vedhavati, a disciple equals himself with the Guru or Siva 

which is the highest perfection. 

Besides the above four, the text mentions another ten 

kinds of initiation which come under the generic title of 

Anavi Diksa. It also dilates separately on what is known as 

Pirnabhiseka or full initiation course, Mantra-samskara 1.6.) 

a process which prescribes with some other rites a minimum 

number of repetitions of a Mantra before it can be expected 

to work appreciably on the mind of the disciple, and Ari- 

Mantra-tyaga which is a particular form of ceremony for 

discarding a hostile Mantra for the avoidance of any evil 

consequences, 

CHAPTER IV 

We find here due emphasis laid on the conduct and the 
personal feeling of the disciple towards the Guru. As in 
the spiritual region success depends entirely ०0 regular 
Operation of the Mantras and other rituals, it is indispensable 
that the disciple must have an implicit reverence for the Guru 
and pay undivided attention to whatever the spiritual preceptor 
may say or direct to do. Towards this end, not only shall 
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he carefully observe every bit of usual discipline In keeping 

with his natural filial piety, he must, as it is observed in the 

text, even try to think himself unseparated from the Guru. 

‘While meditating, he must think himself within the Guru 

and the Guru within himself, without which the full 

realisation is impossible. It may be noted in this connection 

that although the Tantrika sadhana differs from all other 

systems in many respects, in the matter of Guru-bhakti 

it has retained its dignified position intact and yields to none, 

not even to the Vaisnava system, the whole cult of which is 

based upon Bhakti. The following couplet which represents 

the theme in a nutshell justifies the above ; — 

“गुरो aquafag मन्ते चाक्तरवुदिताम् | 

प्रतिमासु faarafe कुर्वाणो नरकं व्रजेत् 1” 

He who regards the Guru as a man, the Mantras as 

letters, images of gods or goddesses as stones, goes to hell. 

The purport is that though the Guru has got a mortal 
frame, his inner self—does, in no way, differ from the Mantra 
or the [sta Devata ( इष्टदेवता ). The various marks stated 

to be the marks of a Sat Guru are but the outward 
indications of the divine manifestation i. e., the advent of 

the Ista Devaté in a visible form showing the disciple the 
way to salvation. When the disciple will be in a position to 
correctly apprehend this, he will discard his mistaken idea and 
see nothing but his Ista Devata in the Guru or in the Mantra 
or in the Pratimas. 

The Chapter then turns to a disciplinary discussion 
and proceeds to a relation of the natural difference of human 
tendency viewed in Tantra Philosophy in three different 
aspects viz., Devabhava, Virabhava and Pagubhava, which 
determine the categorical position of a disciple. A person 
having ‘Devabhava’ or naturally divine tendency is garely 
met with in the present age viz., Kali Juga ( afaga; ). The 
people therefore having fallen into the other two 

3 
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classes — Virabhava and Pagubhava, the Tantrik Sadhana has 

developed mainly two branches known as ४1167218 and 
Pagvachara of which there is a brief description. | 

CHAPTER V 

This Chapter is mainly an account of Nitya-vidhis or 
matters concerning obligatory daily rites which begin with a 
morning salutation to the Kula-vrksa and (पाप, The former 
implies some specified trees—such as, Nimba, Aévattha, 
Kadamba, Bilva, Vata, etc., which are believed to have some 

influence on a sdadhaka’s religious efforts. Then comes 
Snana-vidhi or the rules for bathing which viewed from the 
Tantrika stand-point, have got three different aspects—namely, 

Udaka-snana, Mantra-snina and Manasa-snana. Udaka- 

51218 means the ordinary way of bathing in water (subject, 
of course, to some formalities for a Tantrika disciple ) which, 
with cleansing of the body, brings ina sense of purity of the 
mind, The other two are acts of purely mental purification 
by a particular way of Mantra-japa and meditation 

respectively. Though these two forms of snina are usually 

enjoined when ordinary bathing in water is not practicable, 

they have got special importance of their own, viewed from 

the spiritual stand-point. Then we meet with ‘Tarpana’ which 

is a very simple form of worship for the gratification of 

Devatas, Rgis and the Pretas, known accordingly by three 

names Deva-tarpana, Rsi-tarpana and Preta-ttarpana. Then 

there is the mention of Nitya-puja or daily worship which 

again is put into three orders, Uttama, Madhyama and 

Kanistha. The relative details with different views on this 
point are also narrated. 

Now, as a Puja or worship has a collective sense 
requiring a Pijaka ( worshipper ),. Paja-sthana (the place of 

worship ), Puja-dravya (the articles for offering ), Mantra 

and Devata,—the question as to the way in which these should 



INTRODUCTION tt 

be primarily dealt with, naturally presents itself for considera- 

tion. The text, therefore, relates the importance of a purifica- 

tion regarding the above five things which is known as 

Pafica guddhi. Inthe case of the Piijaka, guddhi is taken to 

mean Atma-guddhi i.e., a matter of self-purification in the 
external aspect. Thereupon it gives rules for Asana 
(the manner of sitting ), discusses offering of wine or its 
substitutes in the ( Tara ) worship, and describes the principles 

of Pranayama ( an act of breath-control ) and Bhiita-guddhi. 

The function attached to Bhiita-guddhi requires a bit of 
explanation. Bhijtas mean the main gross elements of which 
every conctete thing in the universe is composed. These are 
five in number being Earth, Water, Fire, Air and Akaga. 
Human body which is thus composed of these five elements 
is called Pafica-bhautika or briefly Bhautika i.e, one being 
formed of five Bhiitas or simply Bhitas. In the sphere of 
sadhana, this Bhautika deha or material body is regarded as 

aguddha or impure. Hence, a guddhi or purification is 
deemed necessary, whereby the sadhaka or worshipper 
acquires a tentative right in the sadhana. But, Bhita- 

guddhi must not be confused with ordinary Atma-guddhi as 

referred to above in connection with Pajfica-éuddhi. The 
principle underlying here ( Bhiita-Suddhi ) demands that the 

sadhaka must try by meditation to give up his knowledge 

about his Bhautika or material body and also endeavour to 

realize his oneness with the Ultimate Source of the universe i.e., 

Sabda-Brahman which is a comparatively grosser manifestation 

of Sakti ( Conscious Energy ) of Tantrika Upasana, The 

text, giving necessary details on this point, passes on to 

another function of characteristic importance, which is called 

Nyasa. 

The word Nyasa literally means ‘giving up’ or ‘placing’ 

whence its philosophical meaning is deduced which means self- 
submission, that is to say, the sddhaka must submit, give up 

or place himself entirely upon the object of his meditation— 
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the Guru, Mantra or Devata. This, of course, involves some 

ritual process subject to prescribed conditions. Nyasa, thus 

in its narrow sense, comes to mean a defined ritual process. 

Now, as there are stages in every progressive effort before full: 

development is attained, Nyasa has got naturally different forms 

under different names, all however pointing to the same goal — 

complete self-submission onthe part of the sadhaka. The 

text describes over a dozen such varieties among which 

Matrika, Rudra, 881, Kara, Afiga and Vyapaka are worth 

mentioning. Of these, Matrika-nyasa is an elaborate ritual 

process. It involves a worship of Matrika or Sarasvati Devi 

whose body is composed of the Letters of the Alphabet. It 
should be noted in this connection that every Mantra has got a 

Rsi of its own i.e, its discoverer whose name is mentioned 

first, then the Chandah and then the Devata. In this case 

the letters taken together form the Mantra of which Brahma 

is the Rgi, Gayatri is the Chandah and the Devata is Sara- 

svati, The text describes in ful! detail the manner in which 

the Matrika has to be performed. It also states definitely the 
various parts of the body where the Nyasa has to be applied. 

Each variety is given its proper place in the description. 

Next, it deals with the common ritual formalities connected 

with a Tantrika form of worship, which include among other 

things certain purificatory processes ( €. £. Rage: gauge, 
gzigfe; ), sanctions about offering of substitutes ( अनुकल्पः ) and 

suitable arrangement of offerings and utensils ( €. g., द्रव्यघ्ाधनम्,; 

RAGGA, पात्रसं॑स्थापनम्). Then it gives certain Mantras and 

lays rules for Tarpana (an act of propitiation ), Tattva-guddhi (a 
purification of the sadhaka’s own system—the different elements 
of which it is composed ), Balidana (offering ), Avahana 
(invitation ), Dhyana (meditation ), Pranapratistha ( in- 
Stalling life into the image ) and the like. It also enumerates 
the different articles which have to be arranged or collected 
for the purpose of worship or Puja and gives necessary infor- 
mation about other matters, | 
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Then comes the topic of Rosary which helps the sadhaka 
to keep a record of the number of the Mantras repeated 
( जपसंख्या ). The rosary may be differently made. Some of 

then: are said to have particular influence on the sddhaka’s 

meditative progress. Like other things this rosary also has its 
Samskara-vidhis i.e, some specified rules for purification 

which have all been detailed in this Chapter. 

The text thereupon narrates a hymn consisting of one 

thousand different names of Tara Devi which come under the 

title of Tara-sahasra-nama-stotram. Then it discusses Homa 

( oblation to the Holy Fire ), Aratrika ( evening-duties inclu- 

ding the waving of lights etc, before the divine image ) 
and Pradakgina-vidhi (walking round the image or Deva- 

vigraha sometimes practised before the salutation ) and conclu- 

des showing the different kinds of Prandmas or salutations 

which have to be made onending of the Puja to receive 

blessings of the Deva or Devata worshipped. 

Probably it will not be out of place to mention in this 

connection that this Chapter which treats of a very essential 

part of the Tantrika sadhana-paddhati is specially marked 

by its representative character. Even considered separately, 

it can fairly stand as an independent system of spiritual 
culture. 

CHAPTER VI 

Having discussed incidentally in the previous Chapter ( see 

खपचारविधिः ) the three Tattvas, namely Matsya ( fish }), 

Mamsa ( flesh ) and Mudra ( fried articles of food ) of the total 

five indispensable for Sakti-worship, this Chapter now makes a 

special reference to the remaining two Tattvas—Madya and 

Paficama-makara. ie., drinking (wine) and the sexual intercourse 

respectively. Herein we meet with the restrictive injunctions 

or the rigid ritual discipline which a sidhaka belonging to this 

category must unerringly observe while he lays his hands on 
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these two things. [४ must, however, be noted in this connection 

that a sadhaka has no right to accept anything for himself 

without purifying it with Mantras and actually treating it as an 

offering to the Guru or Sakti. Thus, while the question of drink- 

ing comes up, like anything else, he has to make an offering 

of wine to the Guru or the Goddess or to both according to 
the gastric manner. The text, therefore, upon opening the 
discussion, first tells us of a function called “Patrarpana” 

which means a sacrifice of the pot i. e., offering of a pot con- 
taining the drinking material to the Guru ( or Goddess ) before 
the sadhaka can take it for himself. The Mantras, the 

processes in detail, etc., are laid down, which are to be followed 
for this purpose 

Again a sadhaka cannot drink ( even subject to the above 

condition ) as much as he likes. He must know the ways of 

drinking, know its effects, its evil effects, the authoritative 

sanctions therefor and the stage upto which the tranquillity and 

balance of the mind is not affected. He is allowed to drink so 
long as he does not lose this tranquillity’. If he does, he falls 

below the standard and turns himself unfit for the Sakti-wor- 

ship. The different ways of drinking stated, are— Divyapana, 

Virapana and Pagupana, Divyapana is a drinking that is done 

before the Goddess (i. e., after regular sacrifice or worship as 

indicated above and taking it as Deviprasada ). Virapana is 

what is done by the Virasadhakas upon a Mudrasana (a yogic 

process ) and 22600218 means a reckless way of drinking, 

done only by a Pagu or aman of beastly habits, which does 

nothing but degrading him day by day. Seven different stages 

called Ullasas or intoxicating moods are stated. These are 
Arambha, Taruna, Yauvana, Praudha, Praudhanta, Unmanah 
and Anavastha—each succeeding one being gradually stronger 
than its predecessor. The last means ‘senselessness’, An 
intelligent sidhaka must know these so as to be able to pre- 
serve himself from these pitfalls. If he does that, if he drinks 

1, . This does not apply to parnabhisikta sAdhakas, 
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only up to the gastric sanctions retaining his mental equili- 

brium, then and then only will it help him to retain his strength 

and energy to be directed towards a solid spiritual effort for 

ultimate success. The text furnishes different views with 

information in detail from different sources. 

Next, it comes to Paficama-makara or the fifth Tattva 

known by various names as the Pajicama-yaga or the Ditt- 

yaga etc.. Barely described, it is however nothing but the act 

of asexual intercourse, and that,—not in the ordinary way 

bound by a definite relation asa man and wife, though the 

Sastras do not seem to contemplate any objection to such a 

relatiofi. But, the ritual processes i. €. the Nyasa, Mantras 

and other things, and the manner in which the effect of the 

whole operation is to be applied as an offering to the Goddess 

or the Brahman in its collective female aspect—deserve parti- 

cular attention before a correct comprehension of the spirit of 

the religious sanction in the matter becomes possible. The 

text describes the particular Nyasa ( विच्ेषन्यासः ), the Mantras 

( भगमाल[ and others ) and other allied information 85 well as 

the aftermath of the coition with results ( फलम् ) in full detail 

to represent the matter in its true colour. Also, it does not 

lag behind in defining strictly the limits beyond which it ts not 

allowed. It, therefore, constitutes no license for ordinary people. 

Thus, while looking up into the contents of the sub-head— 

‘Duti-yagadhikara-nirnaya’—( ‘Diti’ means the lady partner of 
the function )—we find :— 

वामागमोऽपि fang aa मांसं न भ्तधेत् | 

खकोयां परकोयां वा AKA AT यजेत् ॥ 

A ४1012 (or Dvija ) even in Vamagama (i. €.) following 
the Vamacara system ), must never drink, nor take meat, nor 
shall he worship the Brahman with the Paficama-makdra 
in collaboration either with: his own wife or with any other 
woman, 
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Again— 

wiarat पिरितं vat सुरं वापि सुरे्वरि। 

वर्णाखमोचितं धमंमवि घार्याऽपंयन्ति ये ॥ 
भूत. प्रेत-पिण्ाचास्ते भवन्ति ब्रह्मरात्तसाः | 

Oh, the Queen of gods and goddesses! Those who offer 

us flesh, blood ( Artava—which refers to mazthuna ) and wine, 
disregarding the Varnagrama religion, are destined to be 

Bhiittas, Pretas, = 2182685 and Brahma-raksasas ( different 

varieties of evil spirits ). 

The last verse which is still more definite, says :— 

weasia fast यो योऽक्षौ संसारपारग | 
स एव यजने दूत्या नाधिकारो परो WAT ॥ 

Only he who sticks to Advaita-Jfianam (the knowledge 

that teaches to regard everything in the universe to be a 

manifestation of the Brahman who is Qne, Absolute and 

Infinite ) and is above all worldly affairs, is entitled to worship- 

ping by a [प्तप and no other man is entitled to this form of 

yaga. 

The concluding part of the Chapter is devoted to a brief 

discussion on the authority of the Agamas. 

CHAPTER VII 

This Chapter speaks of Naimittika 1.e., the rite or rites which 

owes or owe its or their origin to a Nimitta! or special purpose 
and consequently mean rites of special occasions as distinguished 
from ordinarily fixed rites as daily rites, monthly rites etc. 
Mention is first made of a function called ‘Damanotsava’ which 
is mainly connected with the Adhivadsana-krtya or the 
duties to be done on the day previous to that on which the 

1, The word ‘Nimitta’ means efficient cause. But here it is taken to 

imply the motive or purpose which moves an efficient cause. 
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actual ceremony takes place. These as well as the procedure 

to be followed on the day of the ceremony or the actual 

Puja-day are definitely stated. Then it gives certain relative 

information including Pavitraropana (a connected rite) and 

injunctions for Pitharcana or the worship of the Goddess 

(ie., Sakti or Tari Devi) in specially noted places, eg., 

Kamariipa. Next it comes to Kumiri-paja. 

Kumiari-piaja is a peculiar form-of worship of Tara or 
Adya-Sakti in which the image is to be an unmarried girl of 

seven, eight or nine years subject to some difference of opinion 

regarding the age so stated. Certain auspicious marks are menti- 

oned for the selection of the girl. By the way, the inauspicious 

marks are also enumerated, which disqualify a girl from being 

selected for the purpose. After the selection is made, the sadhaka 
has to dress her in beautiful clothes and valuable ornaments, 

collect necessary materials and worship, according to the 

prescribed manner, Sakti, in as many as her fifty different 
aspects, being supposed to exist in the girl who serves for the 
image. These different aspects of Sakti, the Mantras for the 
Puja, the processes to be followed, the Stotras or the hymns to 

be sung are all stated in regular order in this Chapter. There is 
also a remarkable description of the very many blessings 

which the sadhaka is entitled to, for this Puja. The sadhaka 
can, if he so desires, also have a fore-cast of the good or evil 

results if any (the latter arising in case of a mistake or violation 
of the Puja rules or being the normal consequences of the time) 
by certain indications of which there is an_ elaborate 

description. 

Then, there is the mention of another form of Sakti- 

worship called ‘Sivabali. The fit place for this worship is the 
foot of a Vilva tree, an open field or a cremation-ground. The 
time is the evening, the main offer being animal-flesh cooked 
or uncooked. After the worship is finished, the flesh so offered 
before the Goddess is to be given away to Sivas or vixens, 

3 
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whence the name Sivabali i. €, 
she-foxes. 

an offering to Sivas or 

The last part of the Chapter gives rules for the atonement 
of certain sins and describes the funeral rites. 

CHAPTER VIII 

This Chapter deals with Puragcarana which may briefly be 

described as an act of adapting the Mila-mantraeby a certain 

number of repetitions ( generally one dae) according to the 

Sastric injunctions. It is said that no Mantra ever brings 

siddhi (i.e., the desired spiritual achievement ) wnless the 

Puragcarana is practised according to the Sastric methods. 

Usually, there is no strictly defined place for this rite. The 

sadhaka can do it even in his own house provided he takes 

care to select a solitary seat to avoid any disturbance. But, 

certain places are recommended, where it becomes more effects 

ive. Some of the recommended places which come under the 

sub-head ‘Dega’ aremKsgetra (an open field or the place of 

Diksa ), Tirtha (a holy place), Vana (forest ), Arama 
(garden ), Devalaya ( temple ), the river-side, the lake-side, 

the summit of a mountain or any other solitary site. Some 

places are also discouraged as being unfit for this purpose, the 

notable ones being the places usually visited by kings, ministers, 

state-officials or other men of high rank, as well as a broken 

temple, a broken house, a dry garden and the like. The compiler 

cites different texts to show the different views (e.g., भूमिग्रहणम् 
Hatfefaatz: ) bearing essential information on the subject. 

The Chapter then gives a detailed description of the manner 
in which the Japa or repetition of the Mantra is to be done. 

Next, it passes on to the peculiarities which are to be practised 
by the Virachari sidhakas in connection with the Puragcar- 
ana they have to make of their Mantras. A notable pecu- 
liarity is a worship of Asta-gakti for which a Vira-gidhaka 
has to select eight girls or women each from the following 
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classes :—(1) Brahmani, (2) Ksattriya, (3) Vaigya, (4) 874५2, 
(5) a harlot, (6) a daughter of a barber, (7) a washer-woman 
and (8) a Yogini (a lady observing celibacy or taking to the 
life of yoga). He has to invite them in his own house, 
welcome, and satisfy them by giving good dresses, good orna- 
ments and worship them as being eight different aspects of 
Sakti or Tara Devi according to the manner indicated. While 
doing so, he should also invoke the grace of the Goddess for 
his Mantra-siddhi by singing a hymn in the left ear of each of 
these women, whom he takes to be the symbol of the Goddess. 
The hymn to be sung is narrated in the Chapter. 

The Chapter afterwards describes another process termed 
‘Antar-yaga’ (a function mainly affecting the internal organs 
of the body ) and enumerates several signs whereby a sadhaka 
can have an idea about the spiritual progress he is making 
from time to time. 

Next, we come across an injunction for some alterna- 
tive methods of Puragcarana which are set for sadhakas of 
lesser abilities. These are, of course, simpler in character and 
may be more easily practised. 

CHAPTER IX 

Occasional touches are given in the previous Chapters on 

Virasidhana or the manner of spiritual endeavour of the 

Vira-sadhakas. The remaining part of the cult is described in 

this Chapter which, owing to its peculiar characteristics, of course 

deserves a special treatment. The portion comes under two 

heads, namely Cita-sadhana-vidhi (or Virasadhana as _ per 

the Index ) and Sava-sidhana-vidhi. The function in both the 

cases is more or lessa matter of Puragcarana to be practised 

in a cremation-ground subject to other ritual observances 

detailed in the text. The text sdys that when other efforts 

fail, this should be practised by sadhakas, which will bring him 

siddhi (success ) without fail. But, in order to do so, a 
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sidhaka must be sufficiently strong in mind and body, very 

brave, pure, kind-hearted and ever eager to do good to all 

creatures ; for, as Bhairava says—‘it is for this class of sidhakas 

alone that Vira-sadhana or this peculiar cult is related’. 

The Cita-sadhana includes among other things a worship 

of Mahakala—the presiding God of the Smagana-bhimi or the 

cremation-ground which has to be done at dead of night on a 

Tuesday, being the eighth or the fourteenth day preferably of 

the New Moon. The sadhaka should collect all necessary 

upacadras or materials and proceed to a cremation-ground and 

perform the worship and practise Japa or repetition of his Man- 

tras in strict adherence to the ways and manner narrated in the 

Chapter. 

The Sava-sadhana demands the Japa being made by the 

sadhaka seated upon a dead body in the cremation-ground, 

CHAPTER X 

It has been stated in the first two Chapters that 

Mantras have got miraculous powers ; and a person who is 

initiated in the «( Tara or Nila Sarasvati) Mantras, and 

practises them, commands such powers ina large measure and 

can utilise them for any purpose if he so desires. 

The present Chapter displays the nature of some utilisa- 
tions i. €. the applications of the Tantrika Mantras and 
processes to Kamya Karmas which mean attempts or under- 
takings with the object of a material gain. These Kamya- 
Karmas may be performed by a sadhaka for his own benefit, or 
he may do them for the benefit of some one else for whom he 
may be pleased to do so. These Karmas are technically known 
as Sat-Karma (or Six Karmas ) as they generally appear 
under the following six categories :— 

(1) Santi-Karma, (2) Vagya-Karma, (3) Stambhana, 
(4) Dvegana, (5) Uccatana and (6) Marana. 
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No. 1, is a pacific action for averting some impending 

evil. No. 2, is an act of controlling (€, g., controlling an 

opponent—a lion, a tiger and the like), No. 3, is an act of 
stopping a kinetic force. No. 4, implies creating enmity. 
No. 5, is bringing about a mental disorder in a person; and No. 
6, means killing (an enemy ) 

Besides the above, a few more appear in the texts, €, g., 
Pusti, Akargana etc., which may, of course, be classed with 

some one or other of the above six. For, Pusti ( nourishment or 

improvement ) may be classed with Santi-Karma and Akar- 
Sana (attracting a person by spiritual force ) may be classed 
with Vagya. For each of these Karmas an appropriate time 
is prescribed. Thus, a Wednesday or a Thursday being the 
second, third, fifth or the seventh day (of the New Moon or Full 
Moon ) is the appropriate day for a Santi-Karma; and so on 

for others. It should be noted that much stress has been laid 

by Tantra and some other schools of Oriental Philosophy on 
the selection of appropriate time, place etc., for almost every 
work whether ritual or ordinary. The object behind, roughly 
seems to be this: since every individual being or object in 
the universe is a manifestation of the one and the same Creative 
Energy, whatever somebody does or attempts to do, causes a 

tension in the creative atmosphere ; and certain forces which 

are favourably affected, favour the completion of the work, while 
there are hostile forces which try to create obstacles in the way. 

Some writers on Oriental Philosophy claim to have 

discovered many of these forces, their influencing time, place 

and actions as well as the means to be adopted to avert any 

untoward influence caused by a force or forces hostile toa 

particular undertaking. Hence, along with the fixing of parti- 

cular time, place, and other things, a preliminary worship of the 

presiding Deities of time, place etc., is recommended in every 

case of important work to secure a favourable atmosphere for 

the work so as to obtain an unhampered success, In speaking 

about Kamya-Karmas the text first mentions the opportune time 
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and then enjoins a preliminary worship of the presiding Deities 
of Tithis ( an astronomical division of time-lunar day, approxi- 

mately 24 hours ) and Naksatras (stars ); and before passing on 

to place and other particulars, relates some important matters 
concerning the procedure to be adopted in such Karmas. Within 

these, fall an injunction for the Cakrapija in Kamya-Karmas, a 
description of the various Cakras (Cakras are some Tantrika fig- 
ures supposed to be the favourite seats of gods and goddesses ), 

and a warning to sddhakas for refraining from Kamya-Karmas 

which are evidently obstacles to higher spiritual progress. 
The text then defines suitable sites, six forms of Asanas ( sit- 

ting postures ) namely, Padmdsana, Svastika, Vikata, Kykkuta, 

Vajra and Bhadraka. It also dilates on the different kinds of 

seats €, g., leopard-skin, deer-skin and the like, each having 

a special efficacy in respect of a particular class of Kamya- 

Karmas. Thus, as stated by the text, a piece of elephant- 

skin is an efficacious seat for performing an act of Stambhana 
while a buftalo-skin seat is required for Marana or an act of 

killing afoe. Then there is the mention of peculiar Mudras, 

Kundas, speciality in Mantra-japa, particular rosaries, an 
account of repetitions to be made of the Mantras, the rules 
for the making of the rosaries, special effects of some special 

Kundas, and of the particulars of Homa in full detail, which 
are all necessary in connection with the Kamya-Karmas. 

The text further describes some particular Homas for several 
other objectives. 

Next, the Chapter speaks of some Tantrika medicines 

which enable a person to attain Deha-siddhi ( good health with 

commanding personality ), speaks of Janma-samskara (a rite 

to be done on the birth of a son ) and explains certain easier 
Tantrika practices employed in winning over enemies and 
other things. 

Then comes a description of the Yantra and the Kavaca 
which ( being almost similar in character* ) mean some Mantra 

The Yantra is a kind of mystic figure drawn on prescribed materials 

and may also be used as an amulet. 
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or hymn to be read ( in the case of Kavaca only ) or preserved 
according to the Sastric manner as a means of protection from 
evils. The Yantra may be of various kinds, being antidote to 
various evils, It may also be one of general character being 
a precaution against all evils, Its preparation is to be made 

by a competent sadhaka who knows the methods of the pre- 
paration. The wearer or beneficiary may be anyone who has 
belief in its efficacy and who follows the rules prescribed 
therefor. 

The text mentions one very important Kavaca, namely, the 
Tara-kavaca which takes several pages for its description, and 
seems tq be an emporium of the Mantras and 15 stated to bea 
source of all material successes. Its another name is Trailo- 
kya-vijaya Kavaca which implies that it ensures victory in the 
three worlds ( Heaven, Earth and the Nether Region). By 
the way, the text indicates the way in general howa Yantra 
( or a Kavaca ) is to be written and how its saMskara or puri- 
ficatory rites are to be performed. 

The rest of the Chapter deals with Kamya-balis i. e., 

balis (pre-eminently animal sacrifices) in Kamya-Karmas. Balis 

or offerings are generally of two kinds Sattvika and ९२21252. 

Sattvika 02115 are offerings of fruits and vegetables. Rajasa 
balis consist of offerings of fish, meat etc. The former is for the 

sattvika people who do not themselves eat fish or meat. But 
rajasika persons must worship with animal-sacrifices. The way 

in which the sacrifice is to be made is detailed in this 

Chapter. 

The Mantras for the consecration of the Khadga, (indications) 
foreboding good or evil when the sacrifice is made, and in the 
case of any evil indication the necessity of pacific rites, the 
classes of animals which are fit for the sacrifice, a sanction 

about the kinds of Bali-patra (a pot to contain the blood- 
offering ) that should be used—all these are given their 
appropriate places in the description. 

The text also describes the animals which cannot be used 
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for sacrificial purposes. Asa general rule, diseased or female 
animals cannot be sacrificed. 

CHAPTER XI 

The subject of the previous Chapter continues, and some 

special phases of the Kamya Karmas are shown in this 

Chapter. The text in this connection again reminds us that 
Tara (or Vidya ) has got various aspects ; accordingly her 
Mantras differ, and each of these Mantras when properly used 
grants a particular kind of blessings of which there is an elabo- 
rate description. It would thus appear that a sadhaka who 
knows these Mantras and their uses, can obtain anything, 

and also becomes free from all fears, 

The Dhanurmantra and the Khadga-sidhi-mantra, which 
are two Tantrika methods of using weapons—the former being 
known as the use of a bana or arrow, and the latter, a Khadga 

( 8 kind of sword ), show how even the strongest 

enemy may, if necessary, be overcome by these methods. 
The Astra-nivarini-vidya which is mentioned next, declares 

that a sddhaka, possessing this knowledge, is vulnerable to no 

attack whatsoever. 

The following couplet from the text clears the idea :— 

waaay सव्वाणि यावन् aft a सुष्वति | 
uf बलं वेरिणं च एष स्तम्भविधिः परः ॥ 

So long as he does not open his (consecrated ) fist, he 

paralyzes (the action of) everything, fire, water or a foe. 
This is the highest kind of Stambhana, 
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The text then describes a few other Mantras called the 
Maha-mantras and the Gupta-godagi-mantra, and the Dhyana 
etc.,.of Nila-sarasvati (i. e., Tara Devi in her one promi- 
nent aspect ). When the sadhaka arrives at the position of 
practising these, he attains the highest powers 1 €, the 
eight siddhis which are :— 

(1) Anima (the power to reduce himself to as small 

a size as an atom ). 

(2) Laghima (the power to make himself the lightest ) 

(3) *Mahima (the power to make himself the biggest ) 

(4) 161४३ (an authority like God ) 

(5) Vagitva ( control over the Bhautikas, being himself 

out of their control ) 

(6) Prakamya (having nothing to break his will ) 

(7) Bhukti ( getting everything at will i.e, without any 

effort, e.g., ability to touch the Moon while sitting 

on the ground ) 

(8) Iccha (the power of having a thing turned into 

whatever he likes, e. g., a poison into nectar ). 

Then there is the mention of another aspect of the Goddess 

i. e., Tara in her presumably the highest aspect as Tarini the 

Saviour of mankind. The treatise comes to an end after stating 

the Mantra and the manner of her worship which removes 

completely the veil of ignorance and brings absolute freedom 

from all miseries. 

The book is based on the following manuscripts, and 
especially on No, A, 
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(A) A manuscript up to the eleventh Patala containing 
341 folios and generally accurate. It is in the 
Government Sanskrit College Library, Calcutta. 

( ए ) -Anincomplete manuscript up to folio 216 and very. 
inaccurate. It is also in the Government Sanskrit 

College Library, Calcutta. 

( @ }) Anincomplete manuscript belonging to the Asiatic 
Society Bengal, up to the fourth Patala and generally 
inaccurate, 

As this edition is based practically on one manuscript only 

( vide, No. A) it is quite possible that in the readigg of the 

text as adopted here some inaccuracies have crept in which if 

kindly pointed out by the sympathetic readers will be 
gratefully acknowledged and corrected in the next edition. 

For the publication of this book we owea great debt of 

gratitude to Mr. Amiya Kumar Chakravati, 2.4. for his 

invaluable suggestions who, inspite of his heavy work took 

special care and great pains to read the proofs of the 
Introduction. 
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ॐ 

नमो नीरसरस्वत्यं 

ATA ATA: 
प्रथमस्तरद्धः 

मब्रलाचरणन् 

सौनासीरमणिप्रवीणजलदप्रामाभिरामछविं 
नत्यतूपीतपरदयेककपरग्रोद्यतपरागोजञ्ज्वलम् | 
वंशीवादनकैतवप्रविङसहुगम्भीरधीरध्वनिं 

वन्द किवं सुवा मधुरि हत्पश्नमध्यस्थितम् ॥ 

हासव्याजविराजमानङ्कुखुमां वक्षोजराजत्फला- 

मुदत्ङ्कन्तलकतवप्रविटसन्मन्तालिमाटाङ्कङाम् | 

स्थाणुस्थां रमणीयनू पुरङूताबाकरामपर्णा महं 
काश्चित् कल्पलता नमामि कलिता शैलाधिराजोदुगताम् ॥ 

कलारतरसद्धमादु व्रजति बारुचन्दरात्मतां 
शिरोरुहनिषेशनाद् भवति जाहवीरूपधुक् | 
विभाति हदि कौस्तुभात्मकतया सतां यः सवा 

शुरोश्चरणरेणवे निरूपमाय तस्मै नमः ॥ 

नानातन्त्राणि विज्ञाय गदाधरगुरोमुंखात् | 
करोति नरसिंहोऽयं ताराभक्तिषुधाणंवम् ॥ 

शम्भुप्रणीतवयनानि विचिन्वतोऽपि 

नैपुण्यमन्यजञनतो म विभाति किं मे | 
मध्येसमुद्रसुपजातमहामणीनां 

भ्यासो गुणेन गुणिनां किसु कौतुकाय ॥ 



 ताराभक्तिछुधार्णषै 

विथाप्रदांसा 
` श्ट्रयामके श्रीमहादेव उवाच-- 

अतः परं कि वक्तव्यं कथयस्व ech | 

पावेत्युवाव-- 

महाविद्यां महादेव कथयस्व मम श्रियाम् | 

श्रीमहादेव उवाच-- 

नष्टे खष्टे महादेवि नष्टे स्थावरजङ्गमे | 

बहवण्डमभूदेकं TE: पूवं मदत्तरम् ॥ 
तत्र at स्वयं विष्णुश्चतुरभुजसमन्वितः। 
शङ्क -चक्-गदा-पद्म-चतुमुजधरो हरिः ॥ 

तस्य नाभौ ततो ब्रह्मा जज्ञे सृष्टस्य च aT | 

BEAN तस्यैव रुद्रो जज्ञे स्वयं हरेः ॥ 
ब्रह्मा पप्रच्छ वैवेशं विष्णुं त्रिमवमोचनम् | 
कस्या विद्यां समाराध्य चतुर्वेदो निगद्यते ॥ 

विष्णुरुवाच देवेशं धरं पृच्छस्व शंकरम् | 

( सरस्वती महाविद्या शिबदेहप्रतिष्ठिता ॥ ) 
तस्य तद्वनं MCAT ब्रह्मा पप्रच्छ शंकरम् | 
कथयास्माकः देवेश नान्ना नीलसरस्वतीम् ॥ 

ब्रह्मणो वचनं ACA प्रजहास महेश्वरः | 
श्रणुष्वावदितो विप्र frat नीटसरस्वतीम् | 
अस्याः प्रसादमासाद्य चतुर्वेदान् वदिष्यसि ॥ 
मेरोः पथिमक्ङे च योटनामा हदः SI: | 

तत्र Ha स्वयं वेदमाता नीरखरस्वती ॥ 

पतस्मिन्नेव HIS तु मेरू(रोःशशङ्गपरायणः | 

जपजाप्यं समासाद्य त्रियुगं च ततः स्थितः ॥ 
ममोध्वंवक्त्रान्निःखत्य तेजोराशिविनिगेतः। 
हदे चोरे निपत्यैव नीरषर्णाऽभवत् वुरा ॥ 
हवस्य चोत्तरे भागे ऋषिरेको saree: | 
अक्षोभ्यनाम चाधित्य भुनिषेशधरः शिवः ॥ 
धतस्मिन्नेव काठे च कौलासरिखरस्थितम् | 



फेतका 

प्रथमस्तरङ्कः 

पावेती परा देवेशं देवीमहृतिदुन्दरी । 
RCS समासीना प्रच्छतिस्म नगात्मज्ञा ॥ 
कथमीशान सावेकश्षथमलमंस्ते तपोधनाः। 
कां विधां पाप्य कवयो भारतादि प्रचक्रिरे ॥ 
धुत्वा नगात्मजावाक्यं विहस्य Taz: | 
प्राह frat परिष्वज्य साधु साध्विति पूजयन् ॥ 
श्णु साध्वि महाविद्यामन्नानेन्धनदाहिनीम्।. 

यामवाप्य महात्मानो भारतादि प्रचक्रिरे ॥ 
नासाध्यं मेनिरे फिञित् कवयः शुद्धशुद्धयः। 
arg सदसि या वाक्यस्तम्भिनी प्रतिवादिनाम् ॥ 
महावैरिहानिकरी विदुषां बलिदानतः | 
हास्याय या मनुष्याणामशुद्धमपि जल्पयेत् ॥ 
वादिनं वापि राजानं मन्त्रिणं वशमानयेत् | 
ज्ञानमात्रेण मन्त्रस्य जपात् सर्व्॑षतामियात् ॥ 
जिह्वायां न्यसनादेव मूकोऽपि सुकषिभेषेत् | 
दीनो धनसमृद्धः स्याहु राजा राज्यमवाप्नुयात् | 
ब्राह्मणो मुक्तिमाप्नोति मन्त्रस्यास्य प्रसादतः ॥ 
SIU दद्यान्महेशानि ATT कदाचन | 
अव्याहता मतिः शास्त्रे विजयो वाकपतेरिव ॥ 

रिणीनन््रे 
कौरासशिलरासीनं चन््रसलण्डविराजितम्। 
वक्षःस्थठे समासीना पृच्छतिस्म नगात्मजा ॥ 

कथमीशान सावश्षयमलमंस्ते तपोधना; | 
कां विध्यां प्राप्य कवयो भारतादि प्रचक्रिरे ॥ 
श्रुत्वा नगात्मजावाक्यं विहस्य परमेश्वरः | 
प्राह प्रियां परिष्वज्य साधु साध्विति पूजयन् ॥ 
sayy साध्वि महाविद्यामक्षानेन्धनदाहिनीम् | 

यामवाप्य महाट्मानो धमेकामा्थमुक्तिषु ॥ 
नासाध्यं मेनिरे किञ्चित् कषयः शुद्धबुद्धयः | 
वाद सदसि या वाचः स्तम्भिनी प्रतिषादिनाम् ॥ 



४  ताराभकतिदुधाणवे 

विद्याहानिकरी दैषि विदुषां बलिदानतः। 
हास्याय या सदस्यानामशुक्रमपि जल्पयेत् | 
वादिनं कोपि राजानं मन्त्रिणं धशमानयेत् | 

मन्त्रस्य क्षानमात्रेण जयात् सं शतां नयेत् ॥ 
जल्पये् प्रतिवादिनमित्यन्वयः। 

तलारनन््ः 

तथा- सपरं sad दत्वा चतुथंस्वरभूषितम् | 
tared स्फुरदुदीप्तमिन्दुषिन्दुसमन्वितम् ॥ 
THT च ततो दद्यात् चतुर्थनैव भूषितम् | 
दीर्घोकारसमायुक्तं हकारं योजयेत्ततः ॥ 
meat च ततो दद्यात् सम्पूर्णः सिद्धमन्त्रकः | | 

सपरं हकारं । चतुथस्वर fare: | इन्दुरधंचन््रः। fegegenc daa 
अकारेण समायुक्तं शकारं तेन हं | 

मत्स्यसूक्ते-भथ TEI महादेव्या मन्त्रोद्धारमयुत्तमम् | 

यश्च ज्ञात्वा नरो भाति वाचस्पतिरिवापरः ॥ 
मायाबीजं समुदुत्य तवगेप्रथमं तथा | 
रतिबिन्दुबहियुतं द्वितीयं बीजमुत्तमम् ॥ 
कूचे वीजं तृतीयं तु फट् कारस्तदनन्तरम् | 

सम्पूणसिद्धमन्त्रस्तु रदिमिपञ्चकसंयुतः ॥ 

मायाबीजं हीं । तवगंप्रथमं तकारं | रतिरीकारः | बिन्दुरनुस्वारः । बही रेफः 
तेन ait) कूचंबीजं दं । acheter: | ताराणवे-- 

अनुत्तरं समुद्धृत्य मायोत्तरमतः परम् | 
पपञ्चमसमायुकतं पञ्चरक्िमिः प्रकीत्तिंतः ॥ 
जीवनीमध्यगा पश्चादेकाक्षी तदनन्तरम् | 

उग्रं दपं ततः पश्चान्मन्तरो वैषि प्रकारितः॥ 
अच॒त्तरमकारः | मायोत्तपुकारः। पपश्चमो wat: | जीवनी हीं | काक्षी 

ttl उग्रं हं। दर्पं फट् । वत्वबोधे- 
तारं लज्ञां त्रंकामेगशीं हं फडित्युप्रतारिका | 
माया oft हमथास्त्रान्तमित्येकजटरयाऽचेयेत् ॥ 

अस्ब्रहीनमिदं नीलसरस्वत्या विनिर्दिशेत् । 
कामेशी दकारः | 



भ्थमस्तरङ्गः . . ५ 

SUSE महामन्त्रः फट्कारान्तो हृदि स्थितः | 
पश्चरर्मिसमायुक्तोऽथालानेन्धनदादकः ॥ 

तन्तरयूडामणी--भस्त्रान्तेयं महाविद्या जटापुङ्वधारिणी | 
वेदादिमुखयुक्ता चेत् तारा त्रिमवतारिणी ॥ 

मट्स्यसुक्ते-ीखया aang चेयं तेन नीलसरस्वती | 
तारकत्वात् सदा तारा सुखमोक्षप्रदायिनी ॥ 
उश्रापत्तारिणी यस्मादुग्रतारा प्रकीत्तिता। 

तथा-लज्जाबीजं बधुबीजं कूचेवीजं तथाहि फट् ॥ 
पवं पञ्चाक्षरी विद्या पश्चमूतप्रकाशिनी | 

तथा-तारास््ररदिता भ्य्णां म्टानीटसरस्वती I 
Regard समाख्याता त्रिषु ates गोपिता | 

तत्रैव-वशिष्टेनापि मुनिना शापो दत्तः सुदारुणः ॥ 
ततः प्रभति faa Heart न कस्यचित् | 

शक्तिबीजं ्रपान्तस्थवबीजोपरि नियोजितम् ॥ 

ततः प्रशरति विद्येयं बधूरिव यशस्विनी | 
शक्तिबीजं सकारः | त्रपान्तस्थबीजं ater: | तेन स्त्रीमिति सिद्धम् । 
तारार्णवेऽपि-वरिष्ठाराधिता चोप्रा न च शीघ्रफटा यतः | 

अतस्तेनापि मुनिना शापो दत्तः सुदारुणः | 
ततः प्रभृति विद्येयं फलदात्री न कस्यचित् ॥ 

शक्तिबीजं श्रपान्तस्थबीजोपरि नियोजितम् | 

ततः प्रति frat वधूरिव यशस्विनी ॥ 
फलिनी सवं विद्यानां जयिनी जयकांक्षिणाम् | 

विषक्षयकरी frat अष्धेतत्वप्रदायिनी ॥ 
मन्त्रस्य क्ानमाश्रेण विजयी भुवि जायते | 

मूको भवति वागीशो गीष्पतिजांयते नरः ॥ 
अत पव तत्त्रचूडामणौ-- 

क्रिया नववधुशब्दो यथागः कुरुते प्रिये | 
edad महाषिदध्ा न कदा कलगोचरा ॥ 

शति वधुशब्देन सकारयुक्तमेव द्वितीयबीजमायाति | 
जाते कृष्णावतारे तु पुनः शापात् प्रमुच्यते | 



ताराभकिष्ुभाणये 

इति त्तरान्तरववनात् करणावतारपयन्तमेव शाप इति तु द्वम् । मलत्स्यसूकते- 
श्रीवीजाच्ा यदा चिद्या तदा eft: सवंतोमुखी | | 
एषैव fe महाधिद्या भायाद्या सकरेष्टवा । 
वाग्भवाद्या महावाष्यस्वरूपा संवाह्य ॥ 

तथा--गुरिकासिदधि-वेतार-पाताक-वरयक्षिणी | 
परपुरध्रवेशश्च आज्ञासिद्धिः प्रजायते It 
जिहायां चिन्तनादेव त्रिकालज्ञो मवेह् धुवम् । 
यस्तु विद्याममेदेन चिन्तयेत् साधकोत्तमः ॥ 
जीषन्मुक्तो विमुक्तश्च अन्ते सोऽपि भवेह धुवम् | 

ब्रह्मसंहितायां-- भन्ये तु साधिता मन्त्राः सवे स्युः फलदायकाः | 
गृहीतमात्रफङ्दो मन्त्रो यमप्यसाधितः। 

कैत्कारिण्यां--क्षिप्रपरसादा जगतां सदा नीलसरस्वती | 
विशेषतः कलियुगे मत्प्रभावादु भविष्यति ॥ 
सिद्धमन्त्रो यदा मन्त्री वादिशस्यापि gah | 
करं दत्वा दिशत्याशु सोऽपि श्छोकान्. परत्युत ॥ 

दिशति श्छोक कु विंत्याज्ञापयति । 
seagate विद्वांसो मानयिष्यन्ति वाग्मिनम्। 
वावस्पतिमिवाभ्वयं पश्य वेवक्षमाद्रतम् ॥ 
मन्त्रस्य MAMAN अनुभावद्रयं WIA | 
ardatfoart च कविता पररनभिमाघ्यता ॥ 

तथा--यस्मिन् द्विसे रमते मयुमेनं त्र कामः स्थात् | 
नियतं waa प्रत्ययमपि सद्सतकमं णोरभथोः | 

वरत्ययं नाशं | सदसतृकमंणोः पुण्यपापयोः । तथा- 
इति नीलसरस्वत्याः प्रपञ्चो ऽयं प्रदर्शिंतः। 

बरह्मणा पूवेमस्ममभ्यं मया तुभ्यं नगात्मजे ॥ 
नीटसारस्थते मन्त्रे कविताविघ्नकारिणी | 
अनास्था च तृतीयं तु न किञ्चिद विद्कारणम् ॥ 

कविताषिघ्रकारिणीति-अलौकिकचमतकारिकषितासक्तस्य उपासनाया- 
माङस्य-युकतस्य वाणिपाविमहासिद्धधर्थं यज्ञो न भवतीव्यथैः | 

इति महामहोपाध्यायटककुर-ध्रीनरसिंह-विरथिते arcrafin- 
 सुधाणे प्रथमस्तरङ्ः ॥ १॥ 



द्वितीयस्तरङ्ग 

मम्तरग्रहणनियमः 
महोग्रताराकस्पे — 

कल्पे TSA तु यस्तारां स्वयं गहयाति मानवः | 

मन्न्तरसदस्ेषु निष्टतिने विधीयते | 
गुरो्मुखान्मह्ाविद्यां गृहीयात् पापनाशिनीम् ॥ 

महाकालसंहितायाम्- 

न शास्त्रमारोक्ष्य ववेन्नाचरेन्न जपेदपि | 
न पश्येन्नोपविश्याख्च न छर्यान्नेव साधयेत् ॥ 

गुरूपवेशतों लब्ध्वा जपन्यासाचेनादिकम् | 
पश्चात् तत् साधयेत् सर्वं सदा तदुभावभावितः ॥ 

अथ गख्टक्षणम् 

तन्त्रचृडामणौ - कुखीनः सवेंविद्यानामधिकारीति गीयते | 
AAT: स CATA सवेमन्त्रस्य नापरः ॥ 

कलीनस्तु Sota उक्तः- 

यो भवेत् Haase: कुलागमविशारदः | 

HVAT: स स्यात् कौलिको दाम्भिकोऽपरः ॥ 

कुलमक्तान् कुलाचारान् कुलक्ञानान् कुलव्तान् | 
प्रीतो भवति यो दृष्टवा कौलिकः स तु मे fr: Il 
तत्त्वत्रयस्वीकरणमूखमन्त्रा्थतत्ववित् । 
वेवतागुरुभक्तश्च ate: स्यात्तु दीक्षया ॥ 

पशोस्तु नाधिकारः | 

पशस्तु दिविधो दैव पूर्वण सह भैरवः | 
अस्याधिकारः पूजायां न गुरुत्वे कदाचन ॥ 

इति भावषचूडामणिषलनात् । द्विविधः छुलाचारनिन्दको ऽनिन्वकश्च । शाक्त- 

दीक्षापरमेतत्। गुख्टक्षणं इलार्णषे- 



ताराभकतिखुधार्णवै 

श्रीगुरुः परमेशानि शु्वेशो मनो्रः। 
 सवेलक्षणसंयुरः सर्वावयवशोभितः ॥ 

सर्वांगमाथेतस्वक्षः स्ेमन्त्र विधानवित् | 
लोकसं मोहनकरो देववत् प्रियदः ॥ 
सुमुखः Goa: स्वच्छः शुचान्तश्छिन्नसंशयः। 
शङ्किताकारचेष्टावित् दुरीरतसखुदुजेनः ॥ 
भन्तर्मुखो बिद शिः adet देशकालवित् | 
आश्षासिद्धलिकालकशो निप्रहानुप्रहक्षमः ॥ 
षेदवेदान्तविच्छान्तः स्वंजीवद्यापरः | 

स्वाधीनेन्द्ियसञ्चारः षड्वग विजयक्षमः ॥ 
अप्रगण्यो ऽतिगम्भीरः पात्रापात्रविदोषषित् | 

friar नित्यसन्तुष्टो निद्वेन्धो नित्यशक्तिमान् ॥ 
सद्भक्तवत्सलो धीरः garg: स्मितपूवंवाक् | 
भक्तिप्रियः सवंसमो दयालुः शिष्यशासिता ॥ 
स्वेष्टवेवगुर-प्राज्ञ-वनिता-पूजनोत्छुकः | 

नित्ये नैमिसिके काम्ये रतः कमेण्यनिन्दिते ॥ 
रागद्धेषभयक्रोधदम्भाहङ्कारवनजिंतः | 
स्वविद्यानुष्ठानपरो विद्यानां च प्रकाशकः ॥ 
ARGS TST गुणवोषविभेदकः । 
स्त्रीधनादिष्वनासक्तो दुःसङ्कन्यसनोज्ितः ॥ 
अरोलुपोऽिलकश्चापक्षपाती विचक्षणः | 
वित्तवि्यादिभिमेन्त्रयन्त्रतन्त्रा्य विक्रयी ॥ 
निःसङ्कल्पो निविंक्पो निर्णीतात्माऽतिधामिंकः। 
तल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी निरपेक्षो नियामकः ॥ 

इत्यादिलक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये | 

शुद्धवित्तो दयालुश्च प्राह्मणो वेदपारगः ॥ 
कुलावाररतो नित्यं कुलशास्तरप्रयोजकः | 

शान्तः स्वाधीनः Geet लोभमोहविवजिंतः ॥ 
क्रोधमोटपरित्यागी विरागी बीरषन्दितः। 
निगमागमषेसा च प्रसन्नवरमानसः ॥ 



fachtareacg: 

सर्वाध्रमपरित्यागी ललनाचेनतत्थरः | 

पदग्लक्षणसंयुकतं पूजयेद् शारमादरात् ॥ 
- महाकपिलपंचरात्रे- 

नातिबालो न बुद्धश्च न ASAT न रशस्तथा | 

नाधिकाङ्ो न हीना्खो न खल्वाटो न FAT: ॥ 

कुर(कत)हं वाग्मिनं शरं प्रतिष्ठागमपारगम् | 

वास्तुविदाङृताभ्यासं शल्योदारविषेकिनम् ॥ 

करियायुक्रमवे्तारं मुव्रातन्श्रषिवेकिनम् । 

तस्वसारे-षहमाशी वीघेसूत्री च विषयादिषु कोलुपः। 
हेतुवाव्रतो दुष्टो वागवादी गुखुनिन्दकः ॥ 

अरोमा बहुरोमा च निन्दिताध्रमसेवकः | 

काटदन्तोऽसितोष्टश्च वुगन्धिश्वासवाहकः ॥ 

दुष्टङक्षणसम्पन्नो यद्यपि स्वयमीश्वरः | 

बहूपरतिग्रहासक्त आचायः श्चीक्षयावहः ॥ 

घोड्शाणवे--भपुत्रो ग्युतपुत्रश्च कुण्डश्च वामनस्तथा | 

कनखी श्यावदन्तश्च खीजितश्चाधिकाङ्कः ॥ 

gtarg: कपटी रोगी बहुवल्ी च Hess: | 

पतैदोषिर्विहीनो यः स शरः शिष्टभाजनः ॥ 

qT aA स्वनाम्ना न गुरः कार्यो भाया" च मात॒नामिकाम्। 

सोमशम्भुः-देशकालश्रुताचार-वृतशीलगुणान्वितः। 

अथ स्वभावसम्पन्नो गुरः स्याद् WANA: ॥ 

कीरागमे-कुमारीदिमवन्मध्ये स्वतः ङणश्गान्विते | 

वैशे जातस्तु यो विद्वानाचायत्वमथाहेति ॥ 

शिवपद्धतौ- मध्यदैशकषुरशेत्रनाभोज्ञयिनीसम्मवोाः | 

न्तवेदिप्रतिष्ठाना भवन्त्याश्च RAAT: ॥ 

गौडाः शाव्वोद्रवाः; सौरा मागधाः करास्तथा | 

कोराराश्च दशाणाश्च गुरवः AA मध्यमाः ॥ 

कर्णारटनमदाराष्ट्कच्छाभीरोद्ववास्तथा । 

कालिङ्गाः कामरूपाशव काम्बोजाश्वाधमाः स्ताः ॥ ̀ 

देवीमते--भावायः शीवशास्त्र्षः शिषदेशसमुद्रवः | 



१९ ताराभक्तिदुधाणेषे 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा शिवभक्तिपरायणः ॥ 
यज्ञमानाुक्षूलक्षंजन्मा वैशिक उच्यते | 

हयशीषेपडचरात्रे- गृहस्थं agreed ककाराटकवजितम् ॥ 
गुरं कुर्वीत सततमुपवासवते रतम् ॥ 

शौवागमे-भिक्षम्यश्च वनस्थेभ्यो वर्णिभ्यश्च महेभ्वरि | 
गृहस्थो भोगमोक्षाथीं मन्त्रदीक्षां न चाचरेत् ॥ 

त्यक्ताग्नयः क्रियाहीना यतयो निष्परिग्रहाः | 

वनस्थास्तादरशा एव वर्णो न्युनाश्रमी यतः ॥ 

अतस्तेषां नाधिकारो दीक्षादाने महेश्वरि | 

शिवसद्रावे- दीक्षायां न गुरूत्वेन यतीन् वेखानसान् प्रिये | 

बृणुयाह् भोगमोक्षार्थं गृहस्थो वर्णिनं तथा ॥ 

योगिनीतन्त्रे-यतेर्दक्लां ग्रहीत्वा तु कदाचिदपि मोदहितः। 

प्रायश्चित्तं Agta त्रिरात्रवरतमेव वा ॥ 

प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुन्दीक्षां समाचरेत् | 

स्द्रयामखे- पितुरदौक्षा यतेदौक्षा या दीक्षा वनवासिनः | 

विविक्ताश्नमिणो दीक्षा पुत्रायुधेननाशिनी ॥ 
सिद्धयामके- यदि भाग्यवशादेव सिद्धधिद्यां aia प्रिये | 

तदेव तां तु दीक्षेत त्यक्तवा गुरुविचारणाम् ॥ 
स्वेष्टविदयाश्रदाने तु न कुर्याद् गुरुचिन्तनम् | 

मोदश्ररोत्तरे-वर्णाचारवतो मन्त्री श्ानवान् सुसमादितः। 
नित्यनिष्ठो यतिः ख्यातो गुदः स्याद् भौतिकोऽपि वा ॥ 

भत्र यतेर्गु्त्वोक्तिगृहस्थातिरिक्तविषया | दयशीषेपञ्चरात्रे- 

यस्थ विष्णौ परा भक्तिर्यथा विष्णौ वथा गुरौ | 
स एव देशिको ga: स्यमेतदु बीमि ते ॥ 

नारव्पञ्चरात्र- ब्राह्मणः AIRS: कुर्यात् सर्वेष्वनुग्रहम् | 

तदभावाद् दिजशरेष्ठः शान्तात्मा भगवन्मयः UI 

क्षत्रविट् शृद्रजातीनां क्षत्रियो ऽनुप्रहक्षमः | 
क्षत्रियस्यापि च गुरोरभावादीहरशो यवि ॥ 

वैश्यः स्यात् तेन कार्यः arg हयोनित्यमनु्रहः | 

सजातीयेन TAT ताहूशेन महामते | 



faettreacg: ११ 

अनुप्र्ामिषेको च कार्यौ शद्रस्य सर्वदा ॥ 
वर्णो्तमेऽथ च गुरौ सति वा विश्चुतोऽपि वा। 
स्वदेशतो ऽथवाऽन्यत्र नेदं कायं शुभार्थिना ॥ 
विद्यमाने तु यः galg यत्र तत्र विपर्ययम् | 
तस्येहामुत्र नाशः स्यात् तस्माच्छास्त्रोक्तमाचरेत् ॥ 

चन्त्रयामले-क्षत्रविट्शद्रजातीनां भ्रातिलोभ्यं न दीक्षयेत् | 
तन्त्र-भाचायंमातुलाद्त्विक् पितृव्यः श्वशुरो नृपः | 

इति षट् गुरुवो ऽप्यत्र प्रोक्ता मन्त्रविशारदैः ॥ 
श्ानोन्नयन-योगिनीतन्त्रयोः- 

frat हि पितुमेन्त्रं तथा मातामहस्य च | 
सोदरस्य कनिष्ठस्य वैरिपक्षाधितस्य च ॥ 

योगिनीतन्तरे- प्रमादाद्वा तथाऽक्ञानात् पितुर्दौश्षां समाचरेत् | 
प्रायश्चित्तं ततः त्वा पुनर्दीक्ां समाचरेत् ॥ 

अत्र faa terra? षष्ठी | तेन पित्रादिषु भक्तिरूपो नादरोऽतिपरिचयादिना 

यदि भवति तदा पुत्रादिना मन्त्रो न प्राष्य gerd: । तत्रापि (भक्तियुक्ताय पुत्राय 

वसुदाय वे"ति प्रयोगसारवचनात मदुरविंशष्य दातव्यो ज्येष्ठस्यापि विनीततामि'ति 
कैत्कारिण्यादिवचनाच्चेति मम प्रतिभाति। 

केचित्तु "निजकुलतिलकाय ज्येष्ठपुत्राय वद्यादि'ति केत्कारिण्यादिवचनात् 

ज्येष्टपुत्रस्यैव भक्तस्य पितुः सकाशान्मन्त्रग्रहणेऽधिकारो न कनिष्टपुत्रस्य न वा 
Marae: सकाशाद् दौ हिश्यादीनामिति वदन्ति | 

भपरे तु 'स्वीयमन्त्रोपवैरो तु न gale गुरुचिन्तनमि'ति भैरवतन्त्रवचनावनु- 
पासितमन्त्रस्य पित्रादिसकाशाद ग्रहण निषेध इत्याहुः | मत्स्यसूक्ते तु-- 

| fifa हि पितुमन्त्रं शवे शाक्ते न दुष्यति | 
इत्युक्तम् | ख्व्रयामठे- 

न पल्ली Cate भर्ता न पिता दीक्षयेत् खुताम् । 
न पुत्रं.च तथा भ्राता Alar न च दीक्षयेत् ॥ 

इ्वमप्यमक्तविषयमेव । अत पव- 
बरह्मणा.कथितं पूं वशिषठाय महात्मने | 
वशिष्ठोऽपि स्वपुत्राय मत्पित्रे दतवान् स्वयम् ॥ 

. इति मर्स्यसुषवनमपि संगच्छते । स्त्रीसकाशान्मन्त्र्रहणं प्रशस्तम् | 
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स्त्रियो दीक्षा शुभा भोक्ता मातु्चाष्टगुणा स्ता । 

इति यो गिनीवन््रवचनात् । सापि विधवातो निषिदा। 
साध्वी चैव सदाचारा werent जितेन्द्रिया | 

स्ेमन्त्राथेतस्वक्षा शुशीला पूजने रतां ॥ 
: gearar aaa सा हि विधवा oftafstar | 

इति तत्रैवोक्तेः | दयशीषपञ्चरात्रे- 

eas व्यतिरिक्तं तु आत्मानं वेत्ति यो दविजः। 

सर्वरश्चणष्टीनोऽपि स eats संशयः ॥ ` 

पञडचरात्रप्रबुद्धस्तु सिद्धान्ताथेस्य तस्ववित्। 

सर्वलक्षणहीनोऽपि आचार्यः स निगद्यते ॥ 
वेशस्पायनसंहितायाम्- 

स्वप्रलब्धं स्त्रिया दत्तं संस्कारेणैव शुद्धधति | 

संस्कारश्च तत्रैव- 

CAAA च Heat गुरोः प्राणान् निवेशयेत् । 

वरपत्रे कुङ्कुमेन छिखित्वा प्रहरणं शुमम् ॥ 
ततः सिद्धिमवाप्नोति विफलं त्वन्यथा भषेत् | 

चन्द्रपीठे- स्वप्नटन्धः स्त्रिया दत्तो दत्तः केनाप्यसाधितः। 

फलदा अपि ते मन्त्रा गृहहीतन्यास्तु सद्गुरोः ॥ 

इति गुरुलक्षणम् 
अथ रिष्यलश्षणम् 

कुका्णधे-सच्छिष्यं तु कुेशानि सवेलक्षणसंयुतम् | 
शमादिसाधनोपेतं गुणशीलसमन्वितम् ॥ 

शुदवेदान्ववायजं धार्मिकं gana | 
gead सदाचारं भरद्धामक्तिसमन्वितम् il 

छतं पपिमीतञ्च साधुसज्जनसम्मतम् | 
आस्तिकं दानशीटं च सवभृतदिते रतम् ॥ 
विश्वासविनयोपेतं धिस्तशाल्यविवनितम् | 
धसाध्यसाधकं शरं बलकान्तिसमन्वितम् ॥ 

भनुकूलक्रियायुक्तमप्रमततं विष्षणम् | 
हितसस्यमितस्निग्धभाषिणं सुरदृषणम् ॥ 
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स्टवुक्तगृहीता्थं तुरं बुधि विस्तरम् | 
गृहतल्यासनोर्सङ्गनिधिंकारमसेवकम् ॥ 
विष्टृष्यकारिणं Az मनोवारिव्रधविंतम् | 
सवकार्यातिक्कुशलं धीरं सर्वोपकारकम् ॥ 
अल्पार्थे परनिन्दायां ae सुमुखं प्रिये | 
जितेन्द्रियं gage धीमन्तं ब्रह्मचारिणम् ॥ 
त्यक्ताधिव्याधिचापल्यं दुःशङ्ातङ्वर्जितम् | 
गुरुष्यानस्तुतिकथा-सेवनाभजनोत्छुकम् ॥ 

Rg च कामिनीपूजनोत्सुकम् | 
गुर्वाश्षापालकं दैवि गुरकीत्तिप्रशंसकम् ॥ 
गुख्वाक्यप्रमाणनञं TATA रतम् | 

चित्तानुवसिनं पर्यकारिणं कुलनायिके ॥ 
लजञ्जामिमानगर्वादिवजितं गुरुसन्निधौ | 
निरपेक्षं गश्रये तत्प्रसादाभिकाङ्श्चणम्॥ 

रूपध्यानादिनिरतं मोक्षमागांभिगामिनम्। 

शत्यादिलक्षणोपेतं गुरः शिष्यं परिग्रहेत् ॥ 

कुरिष्यलक्षणम् 
दुष्टान्ववायजं दुष्टं गुणदीनं विरूपिणम् | 

परशिष्यं च पाषण्डं aed पण्डितमानिनम् ॥ 
हीनाधिकविकाराङ्खं विकरावयवान्वितम् | 
agreed च बधिरं मलिनं व्याधिपीडितम् | 

उच्छिष्टं aid चापि स्वेच्छावेशधरं विरम् ॥ 
दुधिंदण्धं कुचेष्टं च कुटिलं भीमवीक्षणम् | 
निद्रालस्ययुतं तन््राधुतादिव्यसनान्वितम् | 
कपारकुडधस्तम्मादौ facet सदा | 
शुन्यमुक्तकरं aa ्रद्धाभक्तिविवजिंतम् ॥ 
कफिमेकंवादिनं स्तब्धं दूषकं चपलं शठम् | 
धनस्श्ीश्ु द्विरहितं निषेधषिधिवर्जितम् ॥ 
रहस्यमेदकं चापि दैवका्यथंघातकम् | 

मार्जारवकवृत्तिं च रगध्रान्धेषणतत्परम् ॥ 



१४ ताराभक्तिद्ुधार्णवे 

मायाग्वितं कृतघ्नं च प्रच्छ॑न्नान्तरशायकम् | 

विभ्वासघातकं दैवत्रोहिणं पापकारिणम् ॥ 

अविभ्वासमविदाङ्गमनथसिदिकाङिक्षणम् | 

आततायिनमादित्पुं कृत्सितं चूरसाक्षिणम् ॥ 
aan याचक दैवि सर्वाङृष्टाभिगामिनम्। 

असत्यनिष्ठं चासक्तं प्राम्यादिबहुभाषिणम् ॥ 

दुर्विंचारकुतककादिक्षारकं Roeser | 

TITATH श्रान्तं रामकं वाग् विडम्बकम् ॥ 

परोक्षे Tourn प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् | 

वाधुक्षवादिनं विधाचौरमात्मप्रशंसकम् ॥ 
गुणासदिष्णुं सदुभीतमतिक्रोधसमन्वितम् | 
चार्वाकः दुज्ञनसलं सवंलोकविगर्िंतम् ॥ 
पिशुनं परसन्तापं सवेप्राणिभयङ्करम् | 

अद्केशत्रादिनं मित्रदो हिणं भातृवञ्चकम् tt 
जिष्ठोपस्थपरं दैवि तस्करं पशुचेष्टितम्। 
अकारणदेषहास्यङ्केशक्रोधादिकारिणम् ॥ 

अति्ास्यस्य कर्तारं ्रमान्तःपरिहासकम् | 

कामुकं चातिनिलेज्जं मिथ्यादुश्चेष्टसूचकम् ॥ 
असूयामदमात्सयं-दम्भाहङ्कारसंयुतम् | 
ईैष्यपिशुन्यपारूष्य-कापेण्यक्रोधमानिनम् ॥ 
अधीरं दुःखितं देष्यमशक्तं तच्ववजितम् | 
अघ्रसिद्धमतिं ad धिन्ताकुलितमानसम् ॥ 

तृष्णालोभयुतं fangs सवेयाजकम् | 

वहाशिनं कपटिनं gra afte प्रिये ॥ 

भक्तिघ्रद्धादयाशान्ति-धर्माचारविवजितम् | 
मातापितृगुख्पाल्लमहतां शास्यकारकम् ॥ 

कुखद्रव्यादिवीमत्सं गुरसेवाभिमानिनम्। 

खीदुष्टं समयच्रष्टं dead कुङेश्वरि ॥ 

इत्यादिविगुणोपेतं गुरः शिष्यं परित्यजेत् | 
स्नेहाद्वा staat वापि यदि गृह्णाति वीक्षयेत् ॥ 
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तस्मद् गुरौ सरिष्ये तु दैवताशाप भापतेत्। 

तस्मादेवं विधं शिष्यं न गृह्णीयात् कथञ्चन | 
यदि गह्णाति मोहेन तत्पापेवाप्यते गुरः ॥ 
afeaqrasa राजानं पतिं जायाङृतं यथा | 

तथा fica पापं प्रायो गुरुमपि स्पृदोत् ॥ 

कषानेन क्रियया चापि गुरूः शिष्यं परीक्षयेत्। 

संवत्सरं तदधं वा ATS वा तवृद्ध॑तः। 

उन्तमानधमे कारये नीचायुत्तमकमेणि || 
प्राणद्रव्यप्रदानाचैरदेशौश्च समासमैः | 
तन्ममेसूचकर्वाक्यै्मायाभिः ब्र स्चेष्टितेः ॥ 
पक्षपातेरुदासीनेरनेकंश्व मुहुर्मुहुः ॥ 
आक्रुष्टः पीडितश्चापि यो विषाद् न याति च | 
गुरः sat करोतीति मुदा सं चिन्तयेत् सद्ा ॥ 

श्रीगुरस्मरणे वापि ada चापि वन्दने | 
परिचर्यायामाहाने प्रेषणेऽन्धेषणे प्रिये | 
भानन्द्कस्परोमाश्च-स्वरनेत्रादिविक्रियाः ॥ 
येषां स्यात् तेऽत्र योग्याः स्युमेन्त्रसिद्धिरपीभ्वरि | 
बोधकत्वं च विन्ञाय शिष्यो भूयान्न चान्यथा ॥ 
आदिमध्यावसानेषु योग्याः शक्तिनिपातिनः। 

अधमा मध्यमा; ष्ठाः शिष्या दैवि प्रकीर्तिताः ॥ 

आदौ भक्तिभेवेद् दैवि दीक्षार्थं संवदन्ति ये। 

पुनर्वि टु्तभावास्ते आदियोग्या इतीरिताः ॥ 
दीश्चासमयसंप्राप्ता श्ानविल्लानवजिताः। 

तस्मात् प्रध्वस्तवीयां ये मध्ययोग्या इति स्मरताः ॥ 
आदौ भक्तिवि्टीना ये भक्तिमेध्येऽस्ति नास्ति at 
अन्ते प्रमूतभक्तिः स्यादन्तयोग्या भवन्ति ते ॥ 

नारायणीये-कूवन्नाचायंश्वश्रुषां मनोवाक्ूकायकमेभिः। 
्रद्धमावो महोत्साहो बोद्धा शिष्य इति स्यतः ॥ 

समुपवैश्यः Gear व्यत्ययी वसुदस्तथा | 

SAA मन्त्रान्तरं द्वा मन्त्रान्तरप्राहकः। उक्तं चान्यत्र-- 
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Tages विद्या पुष्करेन धनेन घा 4 
अथवा विद्यया विधा चतुर्थीं नोपपद्यत ॥ इति । 

प्रपञ्चसारे-- नित्यशः कायवाक्वित्तस्त्रिदेथकाब्दाधिकावधि | 
stot: स परिग्राह्य स्यात् सुसंयतमानसः ॥ 

मन््रमुकतावलत्यां-तयोवैत्सरमाश्रेण क्षनान्योन्यं भविष्यति । 
गुरुता शिष्यता वापि नान्यथेति विनिश्वयः। 
शिष्यश्च सद्गुरोमन्तरं गरहीत्वाऽन्तं परित्यजेत् | 
गुरव्यागकरः शिष्यः प्रायश्िसी भवेदु धुवम् ॥ - | 

शति लिङ्कागमक्वनात् भसह्गुरोमेन्त्रलामे च तत्परित्यागोऽपि are: | 
तदुक्तं तन्त्रान्तरे यदि दैवात् पशो विद्या म्यते कुखजैनेरैः | 

fast तु कौलिकं प्राप्य पुनविं्यामुपालमेत् ॥ इति । 
दैव्यागमे--यी गृह्णाति पशो्दीक्षां तस्याधिर्गाश्रपीड्नम् | 

भवत्येव न सन्देहो बन्धनं चेव वा भवेत् ॥ 
वटपत्र किखित्वा तु तन्मन्त्रं atafe क्षिपेत् | 

सद्गुखं वा समाधित्य गृह्णीयात् संस्छतं मनुम् ॥ 

कुकाणवे-श्रीगुदं लक्षणोपेतं संशयजेदकारकम् | 

छब्ध्वा ज्ञानप्रदं दैवि न गुवन्तरमाध्रयेत् ॥ 
aah We प्राण्य संगायाछेदकारकम् | 
शिष्यो गुवेन्तरं गत्वा तहुदोषेनानु्िप्यते ॥ 

शेवागतमेऽपि- गुरवो वहवः सन्ति कुमन्त्रौषधवेदिनः | 

निगमागमशस्त्रोक्तमन्तरक्ञो gat भुवि ॥ 

खुविश्श्वोद्धेमुषवं न मूलो मूलेमुचरेत्। 
शिलां संतारयेन्नौहि किं शिलां तारयेच्छिलाम् ॥ 
AIGA यथा WF: पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् । 

शानङुञ्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गवेन्तरं वजेत् ॥ 
इति तन्त्रवचनानां परस्परविरोधे तु स्वगुरूपोक्तप्रकार एष ग्राह्यः | तदुक्तं तत्रेव — 

पन्थानो Tea: प्रोक्ता मन्त्रास्ते मनीषिभिः 

स्वगुरोमंतमाधित्य शुभं कायं न चान्यथा ॥ 
इति शिष्यलक्षणम् 



अथ दीक्षाविधिः 

महाकपिलपड्चरात्रे - 
न मन्त्रे चाधिकारोऽस्ति शरष्राणां नियमः परः। 
मन्त्राभावादमन्त्रेण भाषितं सवेकमं हि ॥ इति । 

शातातपलंहितायाम्- 

यावन्त्य्णानि मन्त्राणां स्त्रीश्द्राय प्रदापयेत् | 
तावत्यो ब्रह्महत्या स्युः स्वयमाह प्रजापतिः ॥ 

भविष्योररे- प्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श्रा ये शुचयोऽमलाः | 
तेषां मन्त्राः प्रदेया वै न तु सङ्गीणेवणिंनाम् ॥ 

दैवीयामखे- स्वाहा प्रणवसंयुक्तं मन्त्रं शद्रे ददहदिजः। 

gat निरयगामी arg विप्रः शरद्रत्वमाप्लुया् ॥ 
बरह्मपुराणे-वेदिको मिधितो वापि विप्रादीनां विधीयते। 

तान्व्रिको विप्रमक्तस्य श्रद्रस्यापि भरकीत्तितः ॥ 
स्वागमोक्तेन मार्गेण स्त्रीशद्ेश्चापि पूजनम् | 
aed श्रद्धया विष्णोश्िन्तयित्वा पतिं हृदि ॥ 
स्त्रीणामप्यधिकारोऽस्ति विष्णोराराधनादिषु | 

पतिप्रियरतानां च श्चुतिरेषा सनातनी ॥ 
भविष्योत्तरे या स्त्री मन्तृ वियुक्ता च शुभा स्वाचारसंयुता | 

सा च मन्त्रान् Wels aaa तदनुज्ञया ॥ 

विना स्वधर्मं यत् किञ्चिद् वैवताराधनादिकम्। 
परिभ्रश्येत तदु यस्मात् क्षणात् संकत्म्यंवत् ॥ 

्लाण्वे-- विधवायाः सुतादेशात् कन्यायाः पितुराक्षया | 

SAAT मन्त्रो नमोऽन्तश्च सुखावहः ॥ 

पतज् ater महेशानि चाण्डालानपि दीक्षयेत् | 

न वैदिकौ जपेच्छू्ः स्त्रियश्चैव कदाचन ॥ 
नमोऽन्तं शेवमन्त्रं वा वैष्णवं चेष्यते बुधैः ॥ 

इति । याष्टवरक्यसंहिता-शारवायाम्- 
HERA भवेद योग्यो ब्राह्मणोऽब्दहयान् नृपः । 
वेश्यो वर्वस्त्रिभिः शवर्चतुभिषैत्सरैगंरोः ॥ 
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स शुभः परिप्राह्मो वीक्षायागव्तादिषु । 
तन्व्रराजे--पफदिजनिवतुःपञ्च-वर्षाण्यारोक्य योग्यक्तम् | 

भक्तियुक्तान् गुणांश्चापि क्रमादु वणे च सङ्करे ॥ 
कूलार्णधे- ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः श्रो मवति वै मनुः | 

अनुलोमेन दैयः स्थात् प्रतिलोमेन न कचित् ॥ 
वामकेभ्वरे लु- ब्राह्मणाः क्षत्रिया वश्याः शूद्राः पौरस्त्यजातयः। 

इति पञ्चमेदा उक्ताः। सौश्रामणितन्त्रे-- 
मोयाबीजं ब्राह्मणः स्याच्छ्ीवीजं क्षत्रियः स्मरतः | 

कामबीजं भवेहु वेश्यो वाग्भवं श्र ईरितः ॥ 
चतुर्बौ जपरित्यक्तो मन्तः पौरस्त्यसं क्षकः | 

चतुर्बीज ब्राह्मणानां क्षस्ियाणां भरिबीजकम् ॥ 
बीजदयं तु वैश्यानां शूद्राणां त्वेकबीजकम् | 

करमुखावतारे- ध्रीदेव्युवाच- 

शाक्त-शाम्भव-सौराणां गाणे वेष्णवेषु च | 

ब्रह्मक्चचादिवर्णानां संकराणां विरोषतः ॥ 

caf श्रोतुमिच्छामि साधकानां हिताय च | 

येषु येषु च ये मन्त्रास्तदुमेदं वद् शंकर ॥ 

Hat उवाच- 
उमा महेभ्वरश्चेव दक्षिणामृस्येघोरकम् | 

हयग्रीवं च वाराहमष्ाक्षरमतः परम् ॥ 

प्रणवाधं वासुदेवं रक्ष्मीनारायणं तथा | 

THAI च दातव्यं नान्यवर्णे कवाचन ॥ 
पाशुपतं नारसिंहं तथा चैव सुदशेनम् । 
वर्णंद्यये च दातव्यं नान्ययोश्चैव किचित् ॥ 

अन्निमन्त्राश्च ये केचित् सूयमन्त्राश्च ये तथा | 

तारादिधुणिमन्त्राश्व दातव्याद्च ferrets ॥ 
शानुष्टुमं शक्तिमन्त्रास्तथा विन्ध्यनिवासिनी | 
तथा नीखसरस्वती दातव्या चादिव्णंके ॥ 

मातङ्धिन्युप्रतारा च कालिका श्यामला तथा | 
छिन्नमस्ता च बाला च दातव्या सथेवणेके ॥ 
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. arerfzeg गणेशश्च eftaresrarceat | 
चरिवर्णेष्वेव वातव्यः पुरन्ध्रीणां विदोषतः ॥ 
प्रणवं मायां wedt च वाग्भवं चान्यबीजकम् | 

पतह बीजेन संयुक्तं दातव्यं चादिवर्णके ॥ 
मायां लक्ष्मीं वाग्भवं च दातव्यं क्षत्रियेष्वपि | 
लक्ष्मीं च वाग्भवं चापि कथितं वैश्यवर्णके ॥ 
वाग्भवं चान्यबीजं च शृद्राणां च समीरितम् | 

वादि हं फर्कारादि संकराणां प्रशस्यते ॥ 

भूतडामरे--कलौ ये सिद्धिदा मन्त्रास्तानथो ब्रूमहे षयम् | 
नृ सिंदस्प्यक्षरः कूटस्तथानुष्टुब् नृकेशरी ॥ 
हयग्रीवस्तथा क्रुरस्तथानुष्टुव् हयाननः। 
कूरथिन्तामणिः कूटः क्षेत्रपालश्च भैरवः ॥ 
न्निजटेकजटा काली नीलपूर्वां सरस्वती | 
शवरी जिपुरा रामा ब्रह्मतारा पिशाचिनी ॥ 
मातङ्खी धनदा श्यामा महोग्रा कालसुन्दरी | 

SAAC यक्चराजो यश्िण्यश्चेरिकास्तथा |! 

कलौ कदपदुमैरुतुस्या दरष्टाद्रष्फलग्रदाः | 

दमे ते मनवः प्रोक्ताः सवेतन्त्रेषु गोपिता; ॥ 

अथ दोक्षाकालः 
तत्रादौ मासाः। श्रीकण्टसंहितायाम्- 

शरतकाठे च ANA दीक्षा धरेष्टफलप्रदा | 
मागफाव्गुनके श्रेष्ठा ज्यैष्ठे चैव तु साऽधमा ॥ 
माघे मासि तु शुभवा दुष्टा चाषादूमासके | 
आनन्दा श्राषघणे मासि पौषे भाद्रे च निन्दिता ॥ 

भआगमकट्पतुमे-- चैत्रं दुःखाय दीक्षा स्याद वैशाखे THA: | 
मरणं भवति ज्यैष्ठे चाषाढे बन्धुनाशनम् ॥ 
era fe: भ्रावणे नूनं भवेह भाद्रपदे क्षयः। 

प्रजानाशोऽप्याभ्िने त॒ भवेश्चाशुभमेष च ॥ 
शानं स्यात् HMR सौख्यं मागशीर्षे भवेत् किल। 
पौषे क्ञानक्षयो माधे भवेन्मेधाविवधेत्म् ॥ 
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naa स्वं सिद्धिः स्यान्मरमासं विवजेयेत् | 
are: फचित् समीचीनतयाऽप्युकतः। यथा- 

वैशालपृरंजे मासि मन्त्रारम्भः सुदुःसहः | 
वैशाखे धनदायी च ज्येष्ठे शत्युषदो भवेत् ॥ 

आषा पुत्रलाभाय श्रावणे शुमदो मतः | 
भाद्रे चैव क्षान्ानिस्तथा सद्भिः पकीत्तिता ॥ 
आश्विने सर्वसिद्धिश्च कात्तिके लानसिदिव्ः | 
शुमरन्मागंशीषः स्यात् पौषे दुःलविधायकः ॥ 
माषे मेधाविच्दधिश्च फाल्गुने सर्व॑व्यता ti इति | 

सिद्धान्तरोखरे- शरतकाले च agra दीक्षा sens | 
फाल्गुने मागशीर्षे च ज्येष्ठे दीक्षा तु मध्यमा ॥ 
आषादे श्रावणे ara कनिष्ठा सद्विरीरिता | 

निन्दितश्चैन्रमासस्तु पौषो भाद्रपदस्तथा ॥ 
निन्दितेष्वपि मासेषु वीक्षोक्ता प्रहणे शुभा | 

गौतमीयतन्त्रे मन्त्रारम्भस्तु चैत्रे स्यात समस्तपुरषारथद्ः ॥ 
AM रत्नलाभः स्यान् ज्यैष्ठे तु मरणं धुवम् | 
आषा बन्धुनाशः स्यात् पूर्णायुः श्रावणे भवेत् ॥ 
प्रजानाशो भवेद् भाद्रे भाश्विने रलसञ्चयः। 

कार्तिके मन्त्रसिद्धिः स्यान्भागंशीषें तथा भवेत् ॥ 
पौषे तु शश्रुपीडा स्यान्माधे मेधाविवधेनम् | 
फाल्गुने सर्वकामाः स्यु्मलमासं Rasta tt 

अत्र चैत्रविधिरगेपाटमन्त्रदीक्चापरः। कालोत्तरे-- 

शरहुवसन्तयोर्योगो दीक्षाकमे विधौ स्श्रतः। 

तयोरसम्मवे वष विनाऽन्यत्र प्रशस्यते | 

क्रियाकाण्डदोखरे- 
न विना ca दीक्षा स्याह वर्षा मधुपौषयोः। 

कारणेो-आषाद्पृवेमासे च आषा मागशीर्षे ॥ 
वीक्षां न कारयेदु विद्वानन्यमासे तु कारयेत् | 

इति मासनिणयः 
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अगस्त्यसंहितायाम्- 

शुद्धपक्षेऽथ Seat वा दीक्षा सवेशुभावहा | 
कालोत्तरे तु-मुक्तिकामैः Kyra भूतिकामैः सिते सदा | 
इत्युक्तम् | गौतमीयतन्त्रे 

VHT शुभा दीक्षा कष्णेऽप्यापश्चमीदिनम् | 
तन्त्रान्तरे शुङ्के वाञ्छितसिद्धिः स्यात् र्णे चैवाऽशुमप्रवा | 

तथा--रृष्णपक्षस्य शुङ्कत्वं यावत् छृष्णाटमीदिनम् | 

अथ तिथिनिणेषः 
तन्त्रे प्रतिपदि दितीयायां तृतीयायां श॒चिभेषेत्। 

चतुर्थ्या' वित्तनाशः स्यात् पञ्चभ्यां बुद्धिवधेनम् ॥ 
षष्ठां ज्ञानक्षयः सौख्यं लमते सप्तमीदिने | 
अष्टम्यां बुद्धिनाशः स्थान्नवम्यां वपुषः Aa: ॥ 
दशम्यां राजसौभाग्यमेकादश्यां शुचिभेवेत् | 

दादश्यां सवंसिद्धिः स्यात् चयोदृश्यां दरिद्रता ॥ 

तियंग्योनिश्वतदंश्यां हानिर्मांसावसानके | 
वैष्णवे - पक्षान्ते धमंश्द्धिः स्यादस्वाध्यायं frase 

सन्ध्यागजितनिर्घोष-मूकम्पोर्कानिपातनम् ॥ 
पतानन्यांश्च विवसान् seperate asta | 

सारसंप्रहे- पूर्णिमा पश्चमी चैव द्वितीया सक्तमी तथा । 
भ्रयोदशी च दशमी प्रशस्ता ATA ॥ 

विजयमाटिनीतन्त्रे- 

पश्चम्येकादशी Jat सप्तमी च त्रयोदशी | 

दशमी शुङ्घपक्षस्य दादशी च विरोषतः ॥ 

मन्त्रसारसंग्रहे- तृतीया पश्चमी वापि षष्ठी वापि विरोषतः। 

दाद्श्यामपि Raed ्रयोदश्यामथापि वा ॥ 
सयामरे- कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां वीक्षाकमे शुभप्रदम् | 

रल्ञावव्याम्- Aaa नवमीं षष्टीमष्टमी च चतुदेशीम् | 

पौर्णमासीं घिना रोषा हिता उक्ता सुमुष्षषु ॥ 

२१ 
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तस्वसारसंहितायाम्- 
तां तां तिथिं समालोच्य तदुभक्तास्तत्र दीक्षयेत् | 

तथा-- ब्रह्मणः पौर्णमास्युक्ता द्वादशी चक्रधारिणः | 

चलुदंशी रिषस्योक्ता ara: भोक्ता ्रयोदशी ॥ 
दितीया च धियः प्रोक्ता पार्वत्याश्च तृतीयिका | 

चतुथा गणनाथस्य मानोः प्रोक्ता तु सप्तमी ॥ 
नित्यामार्गेषु पात्या अष्टमी च चतुर्दशी | 

नारदपञ्चरात्रे दादक्यां शुङ्कपक्षस्य सू्यंसंक्रमणे तथा | 
गौतमीयतन्त्रे द्वादश्यां सवेथा कायो चामलायां शुमेऽष्टनि | 

कृष्णप्रिया दादशी सा ङष्णदीक्चाप्रव्तिनी ॥ 
कालोत्तरे-दिनच्छिद्राणि gaat च याश्च स्युस्ज्रिदिनस्पृशः | 
तन्त्रान्तरे -भमावास्या सोमवारे भौमवारे चतुदेशी | 

सप्तमी रविवारे च सू्यंपवंशतेः समा ॥ 

अथ वारनिणेयः 
गौतमीयतन्त्रे -रवौ गुरौ सिते सोमे कत्तव्य बुधशुक्रयोः | 

सिते शुङ्कपक्षे सोमवारः प्रशस्तः | Raa तु निषिद्धः | तदुक्तम् 

मन्त्रसद्वावे- मन्त्रारम्भो रवौ शुक्रं बुधे जीवे विदोषतः। 

शनौ Bey: क्षयो भौमे सोमे ad च निष्फलम् ॥ 
रलावर्याम्--भादित्यं मङ्ग सोरि त्यक्त्वा वारास्तु भूतये | 

अथ नक्षघ्रनिणीयः 
गौतमीयतन्त्रे-उन्तरात्रयरोदहिण्यो रेवती पुष्यवासवम्। 

धनिष्ठा बायुमित्रार्विपिष्यं त्वाष्टं च aaa ॥ 
पेशवैष्णवहस्ताश्च दीक्षायान्तु शुमाबहाः | 

वासवं ज्येष्ठा । वायुः स्वातिः | भित्रमचुराधा । fase मघा । care चित्रा । 
aad मूलम् । पेशमाद्रा । वैष्णवं wae । भगस्स्यसंहितायाम्- 

अण्विनी-रोदहिणी-स्वाति-विशाखाहस्तमेषु च | 

ज्येष्टोखरात्रयेष्वेषं कु्यान्मन्त्रामिषेचनम् ॥ 
रज्ञावद्यां- त्रीण्युत्तराणि रोदिण्यः पुष्यकं सगशीरषकम् | 

हस्ता स्वातिरनुराधा Aare च रेवती tt 



अभिजिच्छरवणं चेति दीक्षानक्षत्रमुत्तमम् | 
कारणे--पौर्णं रोदिण्यथावित्यं श्रवणं चाश्विनी तथा | 

सावित्रं त्वाष्रवायत्यमैन््रं Aaa च ॥ 
तिष्यं freacat च सौम्यं शिष्यत्रिजन्ममम् | 
नक्षत्राणि प्रशस्तानि दीक्षाकमेणि सुवते ॥ 

पौष्णं रेवती । आदित्यं gate: | सावित्रं gear) सौम्यं aa: | 
नीरतन्त्र- रोहिणी श्रवणाद्रां च धनिष्ठा चोत्तरात्रयम् | 

पुष्यः शतभिषक् चैव दीक्षानक्षत्रमुच्यते ॥ 
तन्त्रे- तृतीये सप्तमे चेव षोडशाष्टादशे तथा | 

ऊनविंशेकविंशे च त्रयोविंशे तथैव च ॥ 
पञचविंशतिनक्षत्रे शुभकर्माणि वजंयेत् । 

शेवागमे- अधोमुखे qa मे च चन्द्रश॒दधौ विशेषतः। 
कृष्णे ताराबलं sate स्वनामादिविचिन्तनम् ॥ 

रल्ञावल्यां--प्रतिपत् पूर्वाषाढा च पञ्चमी र्तिका तथा | 
पूवेभाद्रपदा षष्ठी दशमी रोहिणी तथा ॥ 

वादश्यां सापेनक्षत्रमयसुणा च त्रयोदशी । 
नक्षत्रता इ््येते देवानामपि नाशकाः ॥ 

अथ योगनिणेयः 

रज्ञावल्यां-- योगाश्च प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनः शुभः। 
gaat च धृतिर्बद्धिर्धुवः सिद्धिश्च हषेणः ॥ 
वरीयांश्च शिवः सिद्धो ब्रह्मा इन्द्रश्च षोडश | 

गौतमीयतन्त्र-शुभयोगेषु सर्वेषु दीक्षा सवशुभभ्रद्ा | 

अथ करणनिणयः 

गौतमीयतन्त्रे शुभानि करणान्याहुर्दीक्षायाश्च विरोषतः। 
शक्कुन्यादी नि विष्टिं च विशोषेण विवजेयेत् ॥ 

अथ लप्ननिणेयः 
तारसंग्रहे-मन्त्राद्यारम्भणं मेषे धनधान्यप्रदं भवेत् | 

इषे मरणमाप्नोति मिथुनेऽपत्यनाशनम् ॥ 

२8 
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ame संसिद्धिः स्यात् सिंहे मेधाधिनाशनम्। 
कन्या wading नित्यं तुखायां सवं सिद्धयः ॥ 
gfart सवे सिद्धिः eng धनुक्लानविनाशनम् | 
मकरः TAT: प्रोक्तः कुम्भो धनसमरुद्धिदः ॥ 
मीनो दुःखपरदो नित्यमेवं राशिफल पिये | 

HATA TNT: प्रातःकाल: स्यात् संगवो राज्यदायकः | 
meng सवे सिद्धिः स्यात् सायाहं मध्यमो भवेत् ॥ 
रज्ञनी मन्त्रवाने तु निषिद्धा दैशिकोत्तमैः ॥ 

गौतमीयतन्त्रे - चरः सर्वै विव््य॑ः स्यात् स्थिरराशिष सौखुयदा | 
ferent विष्णुमन्तरे शिवमन्त्रं चरं शुमम् ॥ 
दिस्वभावगतं od शक्तिमन्त्र प्रशस्यते | 
त्रिषड़ायगताः पापाः शुभाः केन्द्रत्रिकोणगाः ॥ 
दीक्चायान्तु शुभाः सवे रन्धस्थाः स्व॑नाशकाः | 

तन्त्र- ठृतीयैकादश-षष्ठ-दशमस्थः शुभः शशी । 
जन्मचन्द्रः शुभः प्रोक्तो जन्मनक्षत्रवजिंतः ॥ 

शुङ्कपक्षे दितीयस्तु पञ्चमो नवमस्तथा | 
गोचरे ये ग्रहाः शुच्ास्तेयुंक्तोऽपि शुभः शशी ॥ 
शुभमध्यस्थितो वापि चन्द्रमा शुभवो भवेत् । 

गौतमीयतन्त्रे --पञ्चाङ्शुद्धे दिवसे स्वोदये चन्द्रसूयेयोः | 
चेव शस्यते मन्त्रसत्किया ॥ 

धाराहीतन्तरे- शुक्रोऽस्तो यदि वा rat शवां दिव्यो भवेह यदि | 
मेषल्रश्िक सिंहेष तदा दीक्षा न विद्यते ॥ 

तथा-शिष्यत्रिजन्मनश्चत्रे संक्रान्तौ विषयेऽयने | 
अन्येषु पुप्ययोगेषु प्रहणे चन्द्रसूययोः ॥ 
पञ्चपवंयुगाद्याखु व्यतिपातादिवासरे | 
ara दीक्षा शुभा प्रोक्ता नात्र कायां विचारणा ॥ 

थोगिनीतन्तरे-यन्भासतिथिवारादिशोधनं प्रोक्तमेवं हि । 
मन्तरदीक्षापरं शन्तु feat साधकोत्तमैः ॥ 
विद्यादीक्षापरं नैव तिथिवारादिशोधनम् | 
ARTA तथा दीक्षा गुरोराक्षानुसारतः ॥ 
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अथापवावः कियाकाण्डरोखरे- 

Maat प्रत्यथ न कालादिनियमः care: | 

निन्धानि तानि सर्वाणि भरशस्तानि विमुक्तये ॥ 
तन्त्रं--शशिदिवाकरयोग्रंहणे जन्मनि शिष्यस्य मकरसंक्रान्तौ | 

करुणासमये च गुरोनेक्षत्रादीष्यते न दीक्षायाम् ॥ 

रद्रयामले-सत्तीर्थेऽकंविधुप्रासे तं तु दामनपवं णोः | 
मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो मासरक्षादीन् न शोधयेत् ॥ 

योगिनीतन्त्रे- रविसंक्रमणे चेव सूर्यस्य प्रहणे तथा | 
an लद्नादिकतं किञ्चिन्न विचायं कव्ाचन ॥ 
महाष्ठम्यां fain धनकामाथं सिद्धये 

अगस्स्यसंहितायाम्- : 

सूर्॑प्रहणकारे तु नान्यदन्वेषितं भेत् | 
सूयंग्रहणकारेन समोऽन्यो नास्ति कश्चन ॥ 
तत्र यदू यत् छृतं स्वंमनन्तफलदं भवेत् | 

न मास-तिथि-वारादि-शोधनं सूयंपवंणि ॥ 
ददातीष्टं गृहीतं यत् तस्मिन् काले गुरोन्ष | 

 सिद्धिर्मवति मन्त्रस्य बिनायासेन वै ततः ॥ 
eed सवेयत्नेन मन्त्रसिद्धिमभीप्छुभिः। 

शक्तियामले- चन्दग्रहसदस्मेण सृयग्रहस्मो भवेत् | 
ततो रक्चगुणं परोक्तं acer निजवासरे ॥ 

तन्त्रान्तरे तु-तन्र GANE: शस्तो न तु चन्द्रप्रहः कचित् । इत्युक्तम् । 
विष्णुयामरे-देवीबोधं समारभ्य यावत् स्यान्नवमी तिथिः। 

कृता तासु Pater सर्वाभीष्टफलप्रदा ॥ 
तथा-- बोधने चैव दुर्गायाः Karate न शोधयेत् | 

अशोकाख्याष्ठमी AA रामाख्या नवमी तथा ॥ 

समयातन्त्रे-युगाद्यायां जन्मदिने विवाहविवसे तथा | 
विधवायनयोदधन्दे ta किञ्िहु विचारयेत् ॥ 

भन्यत्रापि--मयने विधवे सैव arene तथेव च | 
प्रहणे च महातीर्थे न कालस्य विचारणाम् ॥ 

तुकसीनिकटे frerqe artis तथा | 



a ercraftrgerrete 

अनादिवैवसाक्षिष्ये महाक्षेत्रे गवां Te ॥ 
दैवीपूजादिने वापि नास्ति कालस्य निर्णयः | 

योगिनीतन्त्र--चन्तरप्रहे च या दीक्षा या दीक्षा धनवा रिणाम् | 
जनकस्य तु या दीक्षा दारिदिधं सप्तजन्मसु ॥ 

WAS वु-न कुर्याच्छाक्तिकगीं दीक्षामुपरक्ते विभावसौ | 

न gate वैष्णवीं दीक्षां तथा चन्द्रमसो प्रहे ॥ LETRA | 
भुण्डमालायाम्--काली तारा महाविधा षोडशी भुवनेश्वरी | 

भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
वगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका | 

पता पव महेशानि महाविद्या प्रकीर्तिताः ॥ 
नात्र faaratensfta नक्षत्रादिविखारणा | 

कालादिशोधनं नास्ति साध्यादिषूषणं नदि ॥ 
तस्वसागरसंहितायाम्- 

तिथिं विनापि दीक्षाया विशिष्टावसरं श्टणु | 

दुमे सदुगुरूणान्तु सङृत् SE cae ॥ 
तवचुक्ञा यदा लब्धा स दीक्षावसरो महान् | 
ara वा यदि वाऽरण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निशि ॥ 

आगच्छति गुरू्देवाद् यदा दीक्षा तदा भवेत् | 
तथा- यदेषेच्छा तवा दीक्षा गुरोराक्षायुरुपतः। 

न तिथिने बतं होमो न स्नानं न जपः क्रिया ॥ 
दीक्षायाः कारणं किन्तु स्वेच्छावाप्ते तु age | 

तारामन्त्र तु विरोषो महोगप्रताराकलपे- 

कृष्णपक्षस्य चाष्टभ्यां TA VA शुम क्षणे | 
gaat शुषे मित्रारास्ुसंयुते ॥ 
थवा चायुराधायां रेवत्यां तु प्रशस्यते | 

जानीयाच्छोभनं are मन्त्रस्य प्रहणं प्रति ॥ 

8 चैव विरोषेण ahaa च विशेषतः | 
महाचीनक्रमेणीव न दोषो rere ॥ 

धीर्ुडाभगौ-जं सिल्लारिने तारा ख न राशिवक्रशोधनम् | 
न ऋणा न धनं वक्रः न मासनियमस्तथा ॥ 
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न पक्षतिथिनक्षत्रं त्याज्यौ वारौ कूजाकेजौ । 
इति कालनिर्णयः 

अथ देदाः 

यामले- पुण्यतीर्थे gaat वैवीपीटचतु्टये | 
Tart श्रीगिरौ काश्यां काठाकाटं न शोधयेत् ॥ 

योगिनीतन्त्र-गयायां भास्करकषेत्रे विरजे चन्दरपर्षते | 
चत्वरे च AE च तथा कन्याध्रमेषु च ॥ 
न गृह्णीयात् ततो दीक्षां तीर्थेष्वेतेषु पार्वति | 

अथ TANS ETAT 
वाराहीतन्त्र--अदीक्षिते च मरणं Ceara निवर्तते | 

तस्माद् दीक्षां परकुर्वीत तन्त्रमाधित्य तान्त्रिकाः ॥ ` 

भृडानीतन्त्र- मायया मोदितो यस्तु किल्विषेः परिवैष्ठितः। 

स दीक्षामवमन्येत नारकी भविता fe सः॥ 
भन्यत्रापि-दीक्चाहीनङृतं कमे हूतं भस्मनि तुलवत् | 

अनीश्वरस्य मसस्य॑स्य नास्ति त्राता यथा भुवि ॥ 
तथा दीश्चाविहीनस्य नैह स्वामी परत्र च| 

महाहारके तन्त्रं--भथ दीश्चाविहीनो यो aaa भुवि ways | 
मोहान्धकारे नरके Ta पतति दुःखितः ॥ 

दीक्षाहीनो ऽशुचिनित्यमनहेः सर्वकेश | 
य॑द्न्यत् HLA ATTA तस्य HAT भवेत् ॥ 

सद्रयामले--अदीश्षितेन वामोरू छतं सवंमनथंकम्। 
पशुयोनिमवाप्रोति दीक्षाष्टीनो ऽशु चिनेरः ॥ 

धारादीतन््रं - वीक्चामूलं जगत्सवं दीक्षा हि परमं aa: | 
दीक्षामाभित्य निवसेदु यत्र HATA नरः ॥ 
को टिजन्मनि यत्पापं श्षानान्ानरूतं च यत् | 

दीक्चाबप्रहणमात्रेण सवे पापैः प्रमुच्यते ॥ 

ततो वाज्छितसिद्धिः स्याह धनधान्यसमृद्धिदा | 

ana देवालयं याति दीव्यमोगसमन्वितः ॥ 

महाहारके दर्त्रे- दीयते शानमत्यन्तं क्षीयते पापसश्चयः। 

तस्मादु दीक्षेति संप्रोक्ता वाञ्छिताथेप्रसाधिनी ॥ 

RO 
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शानं shed यतो व्यात् कुर्यात् पापक्षयं नृणाम् । 
तेन दीक्षेति रोकेऽस्मिन् कीसिंता तन्त्रपारगैः ॥ 
ब्रह्मदत्या-सुरापान-स्व्णस्तेयादि-पातकान् । 
उपपातकलक्षाणि रन्ति दीक्षाश्रयान्नरः ॥ 

दीक्षितो ब्राह्मणो याति ब्रह्मलोकमनामयम् | 
gaara श्चत्रियोऽपि प्राजापत्यं तथा विशः ॥ 

याति गन्धवेनगरं श्रद्रो दीक्षाप्रभावतः। 
चतुर्णामेव वर्णानामतो दीक्षा प्रशस्यते ॥ 

वेशाम्पायनसंहितायाम्- 

मनसा कमणा वाचा यत् पापं aaa | 
तेषां विश्ेषकरणी qatar यतः ॥ 
तस्मादु दीक्षेति लोकेऽस्मिन् गीयते शास्त्रवेदकौः | 

तन्त्रान्तरे पुस्तके छिखितो मन्त्रो येन सुन्दरि जप्यते | 
न तस्य जायते सिद्धिानिरेव पदै पदे ॥ 

तन्बराज्े--आवार्यादनभिप्राक्तः प्रा्त्चादत्तदक्षिणः। 

सततं जप्यमानोऽपि मन्त्रः सिद्धिं न गच्छति ॥ 
द्विजानामनुपनीतानां स्वकमाध्ययनादिषु | 
यथाऽधिकारो नास्तीह स्याश्चोपनयनादिषु ॥ 
तथात्राऽदीक्षितानाश्च मन्बदेवाचेनादिष् | 
नाधिकारोऽस्त्यतः कू्यांदात्मानं शिवसंस्रतम् ॥ 

तन्त्रान्तरे यद्च्छया श्रुतं वापि प्रच्छन्नेन छलेन वा | 

qafead च गाथावत् प्रजप्तमपि निष्फलम् ॥ 

ग्रयोगसारे- स्नेाद्वा saat वापि थदि गरृह्णात्यदरीश्चितः | 

तस्मिन् गुरौ सशिष्ये तु वैवताशाप आपतेत् ॥ 

भस्यत्रापि- गुख्मुख्याः क्रियाः सवा भुक्तिमुक्तिफरप्रवाः | 

तस्मात् साध्यो गुदनित्यमत्यर्थं तु समादितः ॥ 

adage: क्रियाः स्वां निष्फला स्युयेतो धवम् । 
प्रपभ्चे-ते श्रुव्युक्तमागस्तु त्रेतायां स्छतिसम्भवः | 

हापर स्यात् LOTT: कलावागमसम्मवः ॥ 

भगाः शूचकल्पा दि ब्राह्मणाः कलिसम्भवाः | 
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तेषामागममार्गे स्यात् स्िद्धिने ्रौतवत्मेना ॥ 
तस्मादावश्यकी दीद पूर्वोक्तानेकवाक्यतः | 
सम्यग् विचायं सा aren रारिचक्रादिमिदतः | 

कुलाणबे-अदीश्षिता ये कुर्वंन्ति जपष्ोमा दिकषाः क्रियाः | 
न फलन्ति प्रिये तेषां शिङायामुक्तबीजवत् ॥ 

अथ दीक्षोपयुक्तमण्डपायं भूभिपरीक्ा 
यामङे-प्टवस्थानं च गम्भीरं दीधेतोयाशयाश्नयः। 

अश्निशाराऽऽन्िहोतुणां पुण्यस्थानं परिश्रुतम् ॥ 
द्विजानां सव्रतानां वा आश्रयः स्वाश्रमोऽथवा | 
दीक्षायामतिशस्तानि स्थानान्येतानि पावंति ॥ 
न च दीक्षां cata निकुञ्जे गहने वने । 
facitfa च महारण्ये मात्सयश्गसेविते ॥ 

तन्त्रान्तरे महानदीनां तीराणि गङ्खासागरसङ्गमः। 
प्रशस्तानि च तीर्थानि क्षेत्राणि arerar अपि॥ 
अरण्यानि च सर्वाणि पवेताः सकला अपि। 
सनिभरोऽप्युपगिरि-दैवतायतनान्यपि ॥ 

महाक पिपञ्चरात्र-- 
तत्र भूमिं परीक्षेत वास्तुक्ञानविशारदः। 
स्फुटिता च सशल्या च वल्मीका Treat तथा ॥ 
दूरतः GRasat भूः कलतुरायुधनापा । 
स्फुटिता मरणं कुर्यादषरा धननाशिनी ॥ 

खशल्या exer नित्यं विषमा श्रुतो भयम् | 

ई्शकोणप्लवा सा च कर्तुः after स्जुनिश्ितम् ॥ 

अभ्निकोणष्टवा या च पुचायुधंननारिनी | 

वक्षिणप्लवा या भूमिनित्यं त्यु भयप्रदा ॥ 
गरहक्षयकरी सा च भूमिर्या नैश्ेतप्टवा । 
धनहानिकरी पृथ्वी कीत्तिता वरणप्टवा ॥ 

वातप्टवा तथा मूमिनिंत्यसुद्धेगकारिणी | 
पूखेप्लवा षृद्धिकरी Tear वृत्तरप्टवा ॥ 
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गौतमीयतन्त्रे भूमेः परिग्रहं gate यावदायतनं भवेत् | 
gece च या भूमिग्राह्मी सा परिकीर्तिता ॥ 
क्षत्रिया रक्तद्चत्स्ना च हरित वैश्या प्रकी सिता | 
ष्णा भूमिमेषेष्ुष्रा चतुधा परिकीर्तिता ॥ 

महाकपिलपञथ्चरन्रे- 
ब्राह्मणी भूः इशोपेता क्षत्रियः स्याच्छराङला | 

कुशकाशाक्रुखा IAT TAT स्व॑तृणाक्ुला ॥ 
गौतमीयतन्त्रं--राह्मी asad स्यात् क्षत्रिया राज्यदा वथा | 

धनधान्यकरी वेश्या शद्रा तु निन्दिता मुने ॥ 
भ्रयोगसारे--वितस्तिमाच्रषिस्तारं निर्माय विवरं मुषि | 

निक्षिपेत् ता स॒दस्तस्मिन् arg शिष्टा शोभनम् ॥ 

समासु मध्यमं विद्यान् न्युनास्वधममुच्यते | 
गौतमीयतन्त्र-ततो भूमिं परीक्षेत वास्तुक्ानविशारदः। 

शल्यादिशोधनं क्यात् त॒षाङ्गारादि FTAA ॥ 

पतस्याकरणे मन्त्री न किञ्चित् फलमाप्नुयात् | 
महाकपिलपञ्चरात्रे- 

खन्यमाने जलं यावत् शल्यदोषो विनश्यति | 
धूरनीचखितं वारि खनितुं नैव शक्यते ॥ 
पञ्चहस्तं भ्रखातव्यं शल्यवोषोपशान्तये | 

शव्योद्धारं ततः BAT FAA BAR यथा | 

तस्यां भूमौ वास्तुयागं हृत्वा मण्डपमावरेत् ॥ 
अथ वास्तुवागक्रमः 

गृ्दादिकरणे यत्र.नाचितो वास्तुदवतः | 
तत्र ged भवेत् सवं रकषोविन्नादिभि्ेतम् ॥ 
तस्मादु वास्त्वचंनं सम्यक् कार्यं सम्पदभीष्डुभिः। 

महाकपिलपश्चरात्र- 
भूमेः afin पूवं शिलानां स्थापने तथा | 
जलाधारणग्रहा्थं च astg वास्तुं विरोषतः॥ 
धपरोष्वपि कार्येषु यागहोमादिकेषु ख । 
वास्तुमण्डलकं कयात् सृत्रयित्वा समं गुदः ॥ 
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शारवायां-- राक्षसं धास्तुनामानं हत्वाऽधिषठाय तनुम् | 
खिताखिपश्ाशदु दैवास्तेम्यः qe वलिं धरेत् ॥ 

सोमशम्भुः--आकुञ्चितकरं वस्तुमुत्ानमसुराङतिम् | 
स्मरेत् पूजासु कुड्यादिनिवेशे त्वधराननम् ॥ 
जाजुनी करूपंरासक्ते दिशि वातहुताशयोः | 
Qeat पादपुरौ रोद्रधां शिरोऽस्य weasel: ॥ 

गौतमीयतन्त्रे--विप्राशीषा वेदघोषेमेङ्गलाचारपुवंकम् | 
वास्तोमेण्डलकं sary यथाशोभं यथाविधि ॥ 

शारवायाम्-पूर्वापरायतं qe विन्यसेद् हस्तमानतः | 
तन्मध्ये फिञ्चिवालम्भ्य मत्स्यौ दौ परितो लिखेत् ॥ 
वयोमध्ये स्थितं ax विन्यसेद् दश्षिणोत्तरम् | 
दयाम्यां seat तथास्प्राभ्यां कोणेषु मकरान् लिखेत् ॥ 

मट्स्यमध्ये fara तत्र सूत्राणि पातयेत् | 

चतुरश भवेत् तत्र चतुःकोष्ठसमन्वितम् ॥ 
तत्पुनर्विंभजेन्मन्त्री चतुःषष्ठिपवं यथा | 
दशानाद्राक्षसं यावद यावदग्नेः भ्रमञ्जनम् ॥ 
ad axed दथात् Huet समादिः ॥ 
बरह्माणं पूजयेदादौ मध्ये कोष्ठचतुष्टये | 
feast च पूर्वादि यजेवायंमनन्तरम् ॥ 

विवस्वन्तं ततो मित्रं महीधरमनन्तरम् | 

कोणादद्धेकोषछठदन्दरेषु बहथादि परितः ga: ॥ 
antes सवितारं च शक्रमिन्द्रजयं पुनः | 
wa waar विद्वानापञ्चाप्यापवत्सकम् ॥ 

ततुकर्णसूज्ोभयतः कोष्ठदरन्देषु दैशिकः | 
शर्वं गुहं चायंमणं जृम्भकं पिरपिच्छिकाम् ॥ 

चरकीं a विदारीं च पूतनामचेयेत् क्रमात् । 
भचेयेतु विश्च पू्वावि साद्ादयन्तपदेष्विमान् ॥ 
अष्टावष्टविभागेन देवता देशिकोत्तमः | 
क्रमादीशानपयेन्यौ जयन्तः शक्र-भास्करी ॥ 

सत्यो शृषाम्तरीष्ौ ख दिशि प्राच्यां व्यवस्थिताः | 
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arte: पूषा च वितथो यमन ZETA: ॥ 
गन्धर्वो भूङ्कराजश्च गो दक्षिणदिगृगताः। 
निश्रतिर्दौवारिक्च सुप्रीव-वरुणौ ततः ॥ 
पुष्पदन्तासुरौ शोषरोगौ प्रत्यग्दिशि स्थिताः | 
वायुनांगश्च मुख्यश्च सोमो AGS एव ख । 
अगेलाख्यो ऽदित्यदिती कवेरस्य दिशि स्थिताः ॥ 

महाकपिरपञ्चरान्रे तु- 
गृहप्रासादककुपानां मण्डपस्य जलस्य च | 
वास्तुमण्डलकं कार्यमषदस्तं तु नापरम् ॥ श्यम् | 

ईशानशिषस्तु- पूज्याश्चतुःषष्ठिपदेषु विप्रेरेकोस्तराशीतिपदे नृपायेरिव्यु्तषान् | 

हयशीषेपञ्चरात्रं--पकाशीतिपद्ं वास्तु Deen णि शस्यते | 
चतुःषष्टिपदं वास्तु प्रासादेषु प्रशस्यते ॥ 

महाकपिलपष्चरात्रे तु- 

प्रासादाथं चतुःषष्ठिरेकाशीभिगृहे तथा | 

एकाोतिपदं वास्तुचक्रम् 

es art 
7 आप | जयन्त न्व 

| भदिति | भपवत्स अयमा | अर्यमा | अयमा | सविता | चित वितथः 

| । हा विवस्वान् हत्त । 
| ee eel eS 

मित्रः | fam 
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इत्युक्तम् । ब्रह्माणमिति कोष्ठवतुष्टये एकाकारतया माजिते। पकाशीलिपद्यरसे 
त सोमशम्मुः- मध्ये नवपदो बह्मा शेषास्तु पदिकाः Saar: | 

षट्पदास्तु मरीच्याद्या दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात् ॥ 
तच्रा्टवरकमलर्मपि लिखेत् । aga महाकपिलपञ्चरात्रे-- 

पञ्चविंशपदे मध्ये ब्रह्माणं त्वचयेत् कमात् | शति | 
कादिमते-सवेमध्ये यजेत् सम्थग् ब्रह्माणं कमलासनम् | 

हेमाभं च चतुवेकत्रं वेवाध्ययनशालिनम् ॥ 
पूजा च पञ्चरजोभिः पदानां पुरणं कत्वा कायां | तदुक्तं गीतमीयतन्तरे-- 

उक्तानामिति देवानां पदान्यापूयं पञ्चभिः | 

रजोभिस्तेष्वथो तेभ्यः पायसान्नेबेलि हरेत् ॥ 

चतु.षष्टिवदं वास्वुचक्रम् 
sta: | पिरुपिच्छिका 

== === 

पमि | oad 

@ 

अयमा 

wwe: | महीधरः | AAT 

कक ee व, |] 

> | अष्ठरः | पुष्पदन्तः | वद्णः oe दौवारिकः ॥ 

अयमा । विदारी 
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पायसैमेधुरेः सर्वान्. संयजेन्मधरान्वितैः | 
तसहुवरव्येवां मतिमान् पूजये दोषशान्तये ॥ 

दिष्यसारस्वते- मध्ये पदानां नवकं माज यित्वा प्रपूरयेत् | 
सितेन रजसा renga च चतसृषु ॥ 
षट्कं सम्माज्यं रजसा रक्तेन TATA | 
शिष्टानि च पदान्यत्र यथास्थानं प्रकल्पयेत् ॥ 
विचित्राणि ततो मध्ये ब्रह्माणं संप्रपूजयेत् । इति | 

ब्रह्मपूजाविधियेथा--कर्णिकायां मण्डूकादिपरतत्वान्तं केसरेषु मध्ये बाणि- 
भाविसवं सिद्धधन्ता नवपीठशक्तीः ॐ सवेश्षानक्रियान्यक्तकमङासनाय योगपीठाय 
नम इति मध्ये did च सम्पूज्य तत्र यथोक्तं ब्रह्माणमावाह्य ॐ» नमो ब्रह्मण इति 
मन्तरेण पञ्चोपचारादिभिन्रक्याणं पूजयेत्। ततस्तत्परिवारत्वेन अन्यानपि पूजयेत् | 
at ध्यानं तन्त्रान्तरे 

उक्तानां सवेदेवानां स्वरूपं च निगद्यते | 
अक्षमालां Ad Wt वामे दण्डकमण्डलुम् ॥ 
दधानमष्टनयनं यजेन्मध्ये SHANA | 

aa चतुर्भुजा दैवा वास्तुदेहे व्यवस्थिताः ॥ 
छृताञ्जलिपुराः सवं खङ्गखेखकपाणयः | 
ब्रह्माणं संनिरीश्चन्ते तदुवकत्राभिमुलाश्च ते ॥ 
स्वस्वस्थानस्थिताश्चैव साधारणमुदाषटतम् | 
मरीचिः श्वेतवर्णः स्याद् विवस्वान् रक्तवर्णः ॥ 
शातङ्कम्भनिभो मित्रः कष्णवर्णस्तु भूधरः | 
सविता नीरव्णांभः सावित्रो धूष्रविग्रहः tt 
CAST: शुक्कश्चेन्द्रजयस्तथा | 
BA: AMSA: पीतौ श्द्रजयस्तथा ॥ 
आपो गोक्षीरधवल भपवत्सो जपादयुतिः। 
ईशानः क्षीरधवटः पजन्योऽअनसन्निभः ॥ 
जयन्तोऽञ्जनसंकाशो HATTA तिः | 
आदित्यो रक्तवणेः स्यात् सत्यकथ्ित्रवर्णकः ॥ 
वृषो बन्धुकपुष्पाभः कुन्दाभश्वान्तरिक्षकः | 
उधदिनकराभोऽग्निः पूषा रक्ता्जसन्निमः ॥ 
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वितथश्चेन््रलापाभो विद्युहुवर्णो ग्दरष्षकः | 
यमश्चाञ्जनसङ्काशो गन्धः पद्मरागवत् ॥ 
शृङ्गराजस्तु शङ्गाभो खगो जीमूतसन्निभः। 
निच्छं तिः पावकाभश्च पीतो दौधारिकः स्मृतः ॥ 
सुभ्रीवो नीलकण्ठाभश्चन्द्राभः पुष्पवन्तकः | 
TAN: स्फटिकामाङ्गो ARAM मतः ॥ 
शोषश्चोत्परसंकाशो रोगश्चैवेन्द्रनीखवत् | 
वायुः SVIAT: CAAT: शङ्कन्दुसक्निभः ॥ 
yer मौ कतिकसङ्काशो भल्लाटः ्वैतपद्मवत् | 
सोमः स्फरिकसङ्काशोऽगंखो रक्तोत्पलदुतिः ॥ 
दितिः कुन्देन्दुधवला after चादितिः स्म्रता | 
चरकी शङ्कसद्रशी विदारी पावकथुतिः ॥ 
पूतना हिमसङ्काशा मेघाभा पिरूपिच्छिका | 
ag च पानपात्रं च छुरिकां क्रीं तथा ॥ 
दधण्ना भीमरूपास्ता राक्षस्यः परिकीत्तिंताः | 
सितो रक्तश्च पीतश्च ष्णः स्कन्दादिका cen: ॥ 
ad शक्तिं च ag च पाशं च विङृताननाः। 
दधाना भीषणाः प्रोक्ता ग्रहाः स्कन्दादिकाश्च ते ॥ 

अत्र प्रतिदैवतं वलिद्रन्यमेदा मन्त्राश्चोक्ताः महाकपिल्परात्रे-गौतमीय- 
तन्त्रं च--पायसौदनराजैश्च युक्तं धूपैः TAT: | 

अन्लादिभिश्व संयुक्तं माषभक्तादिमण्डितम् | 
गृहाणेमं बलिं ब्रह्मन् वास्तुदोषं प्रणाशय ॥ 

गन्धादिशकंरापृपं पायसोपरि सं स्थितम् | 
आ्य॑कास्य DET VATS प्रणाशय ॥ 
चन्दनाधचितं नाथ कपूरागुरुमण्डितम् | 
विवस्वन् वै गृहाणेमं सवेदोषं प्रणाशय ॥ 

सगुडं पायसं नाथ पुष्पादिखुसमन्वितम्। 
गृहाणेमं बलि हद्यं मित्र शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

माषौवनं समांसञ्च गन्धादिष्षीरसंयतम् | 
गृष्ाणेमं महीव त्वं सवेदोष प्रणाशय ॥ 
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aed met तु संपूज्य ईंशानादिबर्टिं हरेत् ॥ 
पतेन पुजायामाग्नेयादिक्रमेऽपि बलावीशानादिक्रमः। भन्यत्रापि- 

$्शानाह् दक्षिणावर्तो बलिः सामान्यभाषितः | 
सर्वेषां खलु वस्तूनां धिरोषः पदनिर्णये ॥ 

कविलु पूजापि तथैवोक्ता-- 

ईशकोणादिषु सुरान् पूजयेच्च विधानतः । 
ईशानादिचतुष्कोणसं सितान् पूजयेद् बुधः ॥ इति । 

तथा--क्षीरं खण्डसमायुक्तं पुष्पादिभिररङ्कतम् | 
गृहाणेमं बिं हृदयमाप शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
and गुडसंमिध्रं गन्धादिभिः सुसंयुतम् | 
गृहाणेमं बलिं वत्स Freres प्रणाशय ॥ 
पुष्पादिक्शपानीयं कपूरागुख्वासितम् | 

सावित्र & गृहाणेमं शान्तिमन्र प्रयच्छ मे ॥ 
पिष्टक सगुडं नाथ रक्तगन्धादिशोभितम् | 
गृहाणेमं afd सूयं विघ्रमन्न प्रणाशय ॥ 
शीतमन्ने तथा पुष्यं कुङ्मादिसमन्वितम् | 
गृहणिमं बिं ga शक्रदेव नमोऽस्तु ते ॥ 

ओदनं घृतसंयुक्तं वख्मगन्धाविमिण्डितम् | 
गृहाणेमं बलिं हयमिन्द्रजय नमोऽस्तु ते ॥ 

पक्तापकमिदं मांसं वख्पुष्पादिसंयुतम् | 
गृहाणेमं बलिं हयं स्व्रदेव नमाम्य्म् ॥ 
समांसं धृतसंपक्तं गन्धपुष्पादिलं युतम् | 

गृहाणेमं बलिं aaa स्वस्ति प्रयच्छ मे ॥ 
रक्तपुष्पं समांसं वे रक्तवस्त्रादिसंयुतम् | 
विदारी वै गृहाणेमं रहलोविष्नं विनाशय | 
पित्तरक्तास्थिसंयुक्तं रक्तगन्धादिमण्डितम् | 
Erte पूतने त्वं रक्षो विध्नं विनाशाय ॥ 
aud aaa च रक्तगन्धादिसंयुतम् | 
वलिं गृहाण शावं cet रक्षोविष्नं विनाराय ॥ 
मालं पुष्पाविसंयुक्तं माषभच्छाविसंयुतम् । 
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| गृहाणेमं बिं स्कन्द् रक्षो विष्नं निवार्य ॥ 

santa पि्टकीर्य्तं पक्षमांसोदकान्वितम् । 
अर्यमन् वै गृहाणेमं सवे विध्नं विनाशय ॥ 

रक्तमांसौदनं मत्स्यं गन्धपुष्यसमन्वितम् | 

जम्मक त्वं गृहाणेमं रक्षोविष्नं प्रणाशय ॥ 
छागकर्णान्वितं मांसं वस्त्रगन्धादिसंयुतम्।, 
पिरुपिच्छि गृहाणेमं रक्षो विध्नं विनाशाय ॥ 

gaa साधितं मांसं वस्त्रगन्धादिसंयुतम् | 

चरकि त्वं गृहाणेमं cert fered विनाशय ॥ 

सधघुतं Aad भक्तं वस्त्रगन्धाद्यटङ्कृतम् | 

गृहाणेमं बिं त्वीश वास्तुदोषापदहारकम् ॥ 

उत्पलं पायसैर्य्तं वस्त्रादिकसमन्वितम् | 
गृहाणेमं बलिं get मेघराज नमोऽस्तु ते ॥ 

पञ्चहस्तं सुपीतं च ध्वजं भक्तादिमण्डितम् | 

गृहाणेमं बलिं हयं जिष्णुखुत नमोऽस्तु ते ॥ 

ओदनं घृतसम्पूणं पञ्चरल्ञादिमण्डितम् | 
गृहाणेमं बिं हयं देवराज नमोऽस्तु ते ॥ 

रक्तपुष्पयुतं भक्तं रक्तगन्धादिभियुतम् | 
गृहाणेमं बलिं gal भास्कर त्वं नमोऽस्तु ते ॥ 

वितानं quanta गन्धादिकसुशोभितम् | 

THA गृहाणेमं बलि सत्य नमोऽस्तु ते ॥ 

इं तु arta वै वस्त्रगन्धादिपूजितम् | 
गृहाणेमं इष बिं वास्तुदोषं विनाशय ॥ 

इवं तु शालं मासं नैवेयादिखुसंयुतम् | 
गृहाणेमं बलिः ह्यं व्योम शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

सुवणं पिष्टकः चाथ वस्त्रगन्धादिमि्ुतम् | 

धृतान्वितं गृहाणेमं सप्तजिह नमोऽस्तु ते ॥ 
क्षीरं छाजसमायुक्तं गन्धपुष्पादिसंयुतम् | 

गृहाणेमं अकिं gel gate नमोऽस्तु ते ॥ 

मसौदनं गन्धमार्ययुतं वस्तरादिभूषितम् । 

xe 
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वितथैभं बलिं गृह वास्तुदोषं विनाशय ॥ 
मत्स्यर्मासयुतं भक्तं गन्धपुष्पाद्यरङ्कृतम् | 

यमराज गृहाणेमं बिं शान्तिं परयच्छ मे ॥ 
पक्षमांसौदनं नवनीतं वस्त्रादिमिण्डितम्। 

प्रीतिकरं गृहाणेमं गृहरक्च नमोऽस्तु ते ॥ 
नानागन्धसमायुक्तं रक्तपुष्पादिमि्तम् । 
बट गृहाण गन्धवं TART प्रणाशय ॥ 
द्मां तु शाक्रुनीं जिह्यं माषभक्तोपरिस्थिताम्। 

गृहाणेमं भृङ्गराज बलिं शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
यवं तिलघतोपेतं गन्धपुष्पादिभिर्यतम् | 
गृहाणेमं बलिं हं age नमोऽस्तु ते ॥ 
शकंरामण्डितं चण्डं वस्त्रगन्धाद्यलङ्ृतम् | 
प्रीतो afe गृ्टाणेमं रक्षोराज नमोऽस्तु ते ॥ 
खन्दनागुरुखण्डं च वस्त्रगन्धादिभियुंतम् | 
गृहाणेमं बलि हयं दौवारिक नमोऽस्तु ते ॥ 
इदं तु पायसं नाथ गन्धपुष्पादिमिधितम् | 

aoa वे गृहाणेमं बलिं शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
यवाद्यलङ्कृतं दुग्धं मक्तोपरि समपितम्। 
गृहाणेमं बलिं हयं seta नमोऽस्तु ते ॥ 
भाषभक्तं कुशस्तम्बं घृतगन्धादिसंयुतम् | 
पुष्पदन्त गृहाणेमं वास्तुदोषं प्रणाशय ॥ 

मधुना साधितं पिष्टं गन्धा्चैरूपशोभिलम् | 
बिं गृहाणासुरेन्द सवेवोषं प्रणाशय ॥ 

धृतं arrange कपुराविसमन्वितम् | 
गृहाणेमं afe शोष सवेशान्तिं प्रयच्छ मे It 
यवजं तण्डुलं नाथ गन्धवुष्पादिशोमितम् | 
गृहाणेमं षटि रोग सवेवोषं प्रणाशय ॥ 
aged मण्डकं सेदमन्नाधैख्पशोभितम्। 

गृहाणेमं बढि हयं मगवाह नमोऽस्तु तै ॥ . 

ध्वं तु शरान्न मे वुग्धगन्धादिसाधितप् | 
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` पातारेश गृहाणेमं विघ्नमच्र प्रणाशय ॥ 
नालिकेरोदकं भक्तं पीतवस्त्रादिसंयुतम् | 
गृहाणेमं बलि भुख्य वास्तुदोषं प्रणाशय ॥ 
पायसं मधुना fet पीतयुष्पसमन्वितम् | 
afe प्रगृह्यतां सोम सवेदोषं ्रणाशय ॥ 
भवनं gedit गन्धपुष्पसमन्वितम् | 
गृहाणेमं बलिं शं मलाट त्वं नमोऽस्तु ते ॥ 
माषान्नन्तु धृताभ्यक्तं गन्धवुष्पादिमण्डितम्। 

गृहाणेमं बलिं हयमगेराल्य नमोऽस्तु ते ॥ 
क्षीरं खण्डसमायुक्तं नानापुजोपशोभितम् | 
देत्यमातगृहाणेमं सर्वदोषं प्रणाशय ॥ 
पोलिकां मधुसंमिध्रां वस्त्रगन्धादिसंयुताम् | 
गृहाणेमं बलिं हयं वेवमातनेमोऽस्तु ते ॥ 
स्वगंपातालमर्स्थेषु ये दैवा वास्तुसम्भवाः। 
गृहन्त्विमं बिं हदयं तष्टा यान्तु स्वमन्दिरम् ॥ 
मातरो भूतवेताखा ये वान्ये बलिकाङक्षणः। 
विष्णोः पारिषदा ये च तेऽपि गृहन्त्विमं बलिम् ॥ 
पितृभ्यः क्चैत्रपाङेम्यो बिं दर्वा भ्रकामतः। 
अभावादुक्तमागेस्य कुशपुष्पा दिभियेजेत् ॥ 

प्रयोगसारे- बास्तुरोषक्रियामूतः सवेरक्षाविभूतिरृत् | 

भूतभ्रीतिप्रदश्चास्मिन् दिशाबलिर्दीयंते ॥ 
दिक्पाकपरिषतसवेभूतानुदिश्य नामभिः | 
पूजा विखजेनान्ता यत् स feat विशाबलिः ॥ 
वध्यम्बु-रजनी-पुष्प-लाज-सक्तु-तिकान्धसा | 
द्रव्येण वितरेहु fear बिं दिकक्रमयोगतः ॥ 

सुराणां तेजसां लेव प्रेतानां रक्षसामपि | 

कथा जलानां प्राणानां नक्षत्राणां च तत्पुनः ॥ 

विद्यानामधिपानाश्च तान् यथोक्तान् बलिं हरेत् । 

खधाहनपदं प्रोक्त्वा परिवाराय शक्तये ॥ 

तत्वाप्वदेभ्यश्च ततः ease इति संयुतम् | 

ve 
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भूतेभ्यश्च meng qa: प्रादक्षिण्याहु क्षिपेदु afer ॥ 
दिषत्पिशाववेतार-रक्षोरक्षाभयात्तिशा | 
दिशावलिविशेषेण सवंसम्पत्-समश्िदः ॥ 
वास्तौ ग्रहे TUT भूतद्रो FETA च | 
वितते च शान्तिहोमरे दिशां बलिः सिद्धये प्रयोक्तव्यः ॥ 

विसजेनमन्त्रस्तु- तन्त्रान्तरे 
यान्तु देवगणाः सवे पूजामादाय पार्थिवीम् | 
शकामप्रसिद्धथथं पुनरागमनाय चेति ॥ 

यत्रायं क्रमः-वास्तुमण्डटं किखित्वा रजोभिः पदानि परिपूरय मध्येऽ्टवल 
कमलं वक्ष्यमाणरीत्या निर्माय तत्रोक्तप्रकारेण ब्रह्माणं ध्यात्वा तत्तत्पदैषु त्तु 
देवताश्च सम्पूज्य qafafa कुण्डं स्थण्डिलं वा निर्माय तत्र व्यमाणक्रमेणा्नि- 
मुपसमाधाय ATES ब्रह्मादिदैवतास्तत्रावाष् ब्रह्मणेऽष्टोत्तरशतमन्येभ्यो दशद्शा- 
हुतीदंस्वा पूर्णाहुतिं विधाय पुनमेण्डकठे दैवानानीय तेभ्यो यथोक्तदरव्यर्यथोक्तमन्त्रश 
बलिं विशाबलिं च विधाय पुनस्तान् समभ्यच्ये उक्तमन्त्रेण विसजेयेत् । ततः 
आचार्याय दक्षिणां दच्वा शिष्यस्तं प्रणमेदिति | 

इति वास्तुयागविधिः 

अथ पण्डवरनाथं पूवोदिदिगज्ञानोपायः 
तन्त्रराजे--भानोगेत्या दिशो ्ञात्वा कुर्यात् कर्माणि दैशिकः | 

वास्तुवेषम्यतो यत्र सम्यग् न KAT ककुप् ॥ 
aa aig प्रतिष्ठाप्य जानीयाच्छकरदिक्स्थितिम् | 

तहुगत्या दिक्परिज्ानं श्टणु वक्ष्ये यथाविधि ॥ 
सुसमे Yas Heat Ta भ्रमणरूपतः। 

तन्मध्यविन्दौ शङ्ुन्तु TUTTE ATM FAA ॥ 
भग्रच्छायान्वयवशादु TA FATA | 
पूर्वापराह्योः gear चिहेतमभितस्तथा ॥ 

स्वसमानपरिगान्त्या इत्वा TAS पुनः | 

तयोः संश्रेशसंजातमध्यदक्षोत्तरस्थिते ॥ 
सन्धिद्वये च प्राकूप्रत्यक्सूत्रमध्ये तु विन्यसेत् | 
सूत्रं दक्षोत्तरं तेषामत्र; प्रागादि कल्पयेत् ॥ 
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` क्रियासारेऽपि-हृत्वा भूमिं समां तत्र ae हस्तमितं समम् | 
द्ादशाङ्गुलमानोच्चं xg लादिरनिमितम्ः॥ 
sata aaa वा ax संस्थापयेत् ahi: | 

तच्छाया संस्पृरोद् यत्र तन्मध्ये मध्यमं Gra It 

तियक् प्रसारयेत् सूत्रं मध्ये याम्योत्तरे Gye | 
कोणाः स्युरन्ये चत्वार्धतुःसूतरप्रसारणात् ॥ 
पवमाशापरिज्ञानं समाख्यातं TAT RSA | 
aiead मण्डपादीनि कुर्यात् सम्थग् विचक्षणः ॥ 

मण्डपस्तु त्रिविधः उत्तमाधममध्यममेदात् | age ध्रतिघासारसंग्रहे- 

स्वल्पो दादशदस्तो ऽयं दिदिवृद्धथा ततः क्रमात् | 

सोमशम्भावपि--' "`" "' ' "` मण्डपो.ऽकंकरो ऽथवा | 
दिहस्तोत्तरया gaa शोषाः स्युमेण्डपाः शुभाः ॥ 

महाक पिरुपश्चरात्रेऽपि- 
हस्तांस्तु द्ादशारम्य क्रमाद् ढौ at cast च | 

एवं च-भूमिशुद्धिं विधायेत्थं रचयेदु यागमण्डपम् ॥ 
नवहस्तं पञ्चहस्तं त्रिहस्तं वा यथामतीति ॥ 

गौतमीयतन्त्रवचनेन नवहस्तं पश्चहस्तमित्यनेन च चतुदेश्स्तो भवहस्तं 
ज्रिहदस्तमित्यनेन च द्वादशदस्तो मण्डप उक्तः । तथा-- 

पञ्चभिः सत्तभिहस्तेनेवभिर्वा मतान्तरम् | 

इति शारवायामपि । पञ्चभिः सत्तभिरित्यनेन द्वादशहस्तः carta fri. 

त्यनेन च चतुवंशाहस्तः सप्तभिनेवभिरित्यनेन च षोड्शहस्तो मण्डप उक्तः | तथा-- 
अचलदोमिं तम्र तु मण्डपं मखृणवैदिकमारचयेत् ततः | 

इति क्रमदी पिकायामपि अचलानां सप्तानां gad तेन चतुदंशदस्तास्ततपरि- 

मितमित्यथेः। यथाश्रुते कण्डाष्टकवेयु त्विक्प्रचरणाधनुपपक्तेः। यत् तु- 
राजं होमामिषेकादिप्रयोगाथं तु मण्डपम् | 

विद्ध्यान्नवहस्तेन विस्तारायामसंयुतम् ॥ 
इति तन्त्रराजवचनं तदुदीक्षातिरित्तकर्मोपयुक्तमण्डपपरम् | प्रथमार्धे तथोक्तेः | 

लिदधान्तेखरे-स्थरादकोङ्लोच्छायं मण्डपस्पलमीरितम् | 

महाकपिरपञ्चरात्रे त॒- 
उच्छ्रायो हस्तमानं स्यात् सुसमं च सुशोभनम् । शव्युक्षम् | 
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RATA —NSEMEATAATH चत्वारस्तेषु ASAT: | 
अष्टहस्तसमुच्छायाः संस्थाप्या वावशाभितः |i 

पञ्चहस्तप्रमाणास्ते निश्छिद्रा ऋजवः शुभाः | 
तत्पञ्चमांशं निखनेन् मेदिन्यां तन्त्रवित्तमः ॥ 
नारिकेर्दरेबाहये छावयेत् ततसमन्ततः ॥ 

अष्ठहस्तेति | इदं च शोडशहस्तमण्डप एव | 

मण्डपार्धोच्ितान् वेद्संख्याचूङान्विर्तास्तथा | 
इति पञ्चरात्रवचनात् | मध्ये बहिवां स्तम्भनिवेशनमाग्नेयादिक्रमेण कायैम् । 

स्तम्भोच्छाये शिलान्यासे सूत्रयोजनकीलके | 
खननावरसंस्कार-प्रारभ्भो बहिगोवरे ॥ 

इति षचनात् । सिद्धान्तशेखरेः- 
मध्ये स्तम्भचतष्कं स्यात्तन्मध्ये वेदिका मता। 

तन्त्रान्तरे- वे विकोणेष विन्यस्य स्तम्भान् वेदस्वरूपकान् | 
पञ्चरात्र-सारवाखुभवान् स्तम्मान् दृढान् Alay समान् ॥ 

करियासारे- यक्षीयवृक्षो वेणुर्वा क्रमुकः स्तम्भकमंणि। 

अन्ये विशुदधब्क्षा वा भवेयुनान्यमूरु्ाः ॥ 
गृहशल्यः स्वयं शुष्कः करिर्श्च पुरातनः | 
असौम्यभूमिजनितः सन्त्याज्यः स्तस्भकमंणि tt 

मध्यमाधमयोक्ठावशस्तम्मप्रमाणं भयैराशिकेनानेयम् | 
पञ्चांशं rag भूमौ सवंसलाधारणो विधिः | 

इति वास्तुशास्त्रवचनात् | 

पञ्चमांशेन वा खातं सर्वेषां च शिवोदितम् | 
इति सिद्धान्तरोखरवयनाश्च खननं सवंमण्डपस्तम्भानां पञ्चनरोमैव | नारिकैल- 

ae रित्यादयुपरक्षणम् | 
कटेः afgea संछाद्य fastarareg मण्डपाः। 

इति वास्तुशास्त्रवचनात्। मन्त्रमुक्तावद्यां- 

विक्षु द्वाराणि चत्वारि विदध्यात् पञ्चमाशातः । 
पञ्चरात्र--कनीयसि स्यादु feat चतुरङ्गुलब्दधितः ॥ 

मध्यमात्तमयोद्योरमिति न्यस्येन्मनोरम् ॥ ` 
नेदस्तमान मण्डपाहु बदिद्रारेष तोरणवहुषटयं कुर्यात् | 
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agai—avewarcan च afamaa दिक्क्रमात् | 
ाक्षमौदुम्बराश्वस्थ-वरोत्थतोरणं न्यसेत् ॥ इति ॥ 

सोमशम्भुः- प्लक्षोदुम्बरकाभ्वत्थवटजास्तोरणाः कमात् ॥ 

पू्वादितो विधातव्या यद्वाचन्तविपर्ययः | 
अकाभादेकमेवेषां सर्वांशासु निवेशयेत् ॥ 

सिद्वान्तशेखरे-पकमेषामलाभे स्यात् तदभावे शमीहुमः। 
जम्बूलदिरसाराश्च तारो वा तोरणे STAT: ॥ 

महाकपिलपश्चरात्रे-- 
देवास्तोरणरूपेण संस्थिता यज्ञमण्डपे | 
विचर विध्वंसनार्थं च रक्षार्थं त्वध्वरस्य च ॥ 
न्यसेन्न्यग्रोधनमेन्द्रथां तु याम्यां चोदुम्बरं तथा | 
वारुण्यां पिप्पलं चैव कौवेयौ प्टक्षफं न्यसेत् ॥ 
सुशोभनं त॒ पूवेस्यागृगवेवादिषु मन्त्रितम् । 
ये त्वेति च मन्त्रेण Guared तु दक्षिणे ॥ 
खुक्माख्यं तु वारुण्यां सामवेदादिकेन तु | 
शन्नो वैवी ति मन्त्रेण gest qat न्यसेत् ॥ 

शारदायां - sey तोरणानि स्युः क्रमात् क्षीरमहीरुहाम् | 

स्तम्भोच्छरायः VFACAT सप्तहस्तः पृथक् पृथक ॥ 

वशाङ्ुरुप्रमाणेन तत्परीणाह् ईैरितः। 

feta फलकमानं स्यात् स्तम्भमानाद्धेमानतः | 
रलानि कटपयेन्मध्ये तोरणे हस्तमानतः ॥ 

सपहस्तैरिव्युत्तममण्डपपक्षे । ag वास्तुशास्त्रे 
पञचाहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण दिहस्तकाः | 
षडङ्गुला दिङद्धधा तु सक्तदस्तास्तथोत्तमे ॥ 

षडङ्गुलादीति | तेन मधममण्डपे तोरणस्तस्भयोरन्तरालमूमिरिंहस्ता | मध्यमे 
बडङगुलाधिकब्विहस्ता । उत्तमे दावशाङ्ुलाधिकद्विदस्ता | प्तेन मण्डपमेदेन fata. 

फलकमानमप्युक्तं भवति | अधमोन्तमयोः पचसत्तदस्तोच्छायताकथनान्मध्यमे षड्. 

दस्तोच्छायतोक्ता भवति । पिडखामते- 
gaa चिहिताः कायां हारगाखाः स्वमस्सके । 
ऋजु वे ASAT स्यात् फिञ्चिहू वक्त च पायोः ॥ . - .. 
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उभयं ततूसलमाख्यातं sage रोपयेत् तदा | 

क्रियासारे-- तोरणं घटयित्वैवं मूषि gest न्यसेत् ॥ 
qe नवाङ्गुलं ava तुरीयांरोन षिस्वृतिः। 

शेषाणां sage a द्धिषेशश्चाङ्गुलब दितः ॥ 

यञ्च त्रिशलविन्यासः शेवशाक्तादौ । वैष्णवे तु विशेषो वास्तुशास्त्रे 
मस्तके TANNA शङ््वक्रगदाम्बुजम् | 
प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत्तेषां CATES ॥ 

शारदायां-- विश्च ध्वजा्निबघ्रीयाल्लोकपालसमप्रभान् | 
वितानवभमाखा्चैरलक्वीत मण्डपम् ॥ 

प्रतिष्ठासारसंग्रहे- पीतरकादिव्णांश्च पञ्चहस्ता ध्वजाः स्मरताः | 

दिपषश्चदस्तैद॑ण्डेस्ते वंशजैः संयुता मताः ॥ 
दिपञ्चस्तैदेशहस्तैः। अन्यत्रापि- 

पञ्चहस्ता ध्वजाः कार्यां वकल्पे त दिदस्तकाः। 

AUS दशहस्तः स्यादध्रदिक्षु च तान् न्यसेत् ॥ 

हयशीर्पपञचरात्रे- ध्वजेन र हिते ब्रह्मन् मण्डपे तु वृथा भवेत् । 
पूजाहोमादिकं सवं stared यत् छतं वुधैः ॥ 

रक्षकेण धिना यद्वत् क्षेत्रं नश्यति क्षेत्रिणः | 

ध्वजं चिना देवगरहं तथा नश्येत aut ॥ 
विष्णुपारिषदाः क्रूराः कूष्माण्डायास्तु ये Sze: | 

पूजादिकं तु गरहन्ति देवं दघरा न रक्षितम् ॥ 
घ्रा ध्वजांस्तु देवस्य मण्डपे ज्वलनप्रभान् | 
नश्यन्ति सर्वे ते चाकेररिमिक्षिप्तं तमो यथा ॥ 

सिद्धाम्तरीखरे-चूतपहलवमालाढधं वितानेरूपशोभितम् | 
विचित्रवस्व्रसंछन्नं त॒कास्तम्भ विभूषितम् ॥ 
ane: कदलीस्तम्भैः maha: | 

फलठेनानाविधै्भोज्यिदेपं णैश्चामरेरपि ॥ 
भूषितं मण्डपं कुया्रलपुष्पसमुञ्ज्वलम् । 

हयशीषेपञ्यरात्रे-वपेणोश्वामरेधेण्डैः स्तम्भान् वस्तरेविंभूषयेव् | 
कलदौधेरिकामिश्च साधारेः ककंरेस्तथा ॥ 

तत्र प्रतितोरणमेकोकः कलशः खाष्यः। प्रतिद्वारपाध्वं छौ at प्रतिकोणं 
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aan: | तदुक्तम्--गन्धपुष्पाम्बरोपेतान् कम्मांस्तेषु विनिक्षिपेत् । 

ag लोरणेषु । धुवं धरां वाक्पति च विध्नेशं ag पूजयेत् । 

मण्डपस्य तुं कोणस्थकलदोषु क्रमादमी ॥ 

aaa दुजेयश्चैव सिद्धार्थो Agee | 

पूज्या द्वारस्थकुम्मेषु शक्राच्यास्तन्मनूत्तमैः ॥ 
अन्यत्रापि - मण्डपे कलशौ दौ दौ दवारे दारे निवेशयेत् | 

गाकितोदक-सम्पूर्णा-वाघ्रपहलवशोभिती ॥ 

शारवार्या- तचिभागमिते क्षेत्रे ऽरलिमाश्रसमुच्छिताम् | 
चतुरस्रां ततो वेदीं मण्डलाय प्रकल्पयेत् ॥ 

गन्यत्रापि- ततो मण्डपसूज्रं तु तरिगुणं परिकल्पयेत् | 

पूवादिषु क्रमात् तस्य मध्यभागेन वैदिका ॥ 

सिद्धान्तशेखरेऽपि- नवांशं मण्डपं त्वा मध्यांश वेदिका मता | 

अरल्ञिमात्रसमुच्छितां दस्तमाच्रोन्नताम् | 

तैश्चतुभिरमवेन्सुष्टिविंतस्तिस्तैसखिभिगंणीः | 
अरल्लिस्तदुद्येन स्याद्धस्तस्तदद्धयतः शिवे ॥ 

इति तन्त्रराजवचनेनारल्तिहस्तशब्दयोः पर्यायतोक्तेः | 

त्व तत््निभागेकभागतः। 

विदध्यान्मध्यतो वेदीं करमात्रसमुन्नतामित्युक्तेभ्व | मन्त्र- 

मुक्ताबल्यामपि - इष्टकाभिमृंदा वापि वेदी दपंणसन्निमा । 

राजदस्तोच्छया कायां विदुषा सिद्धिमिच्छता ॥ 
क्रियासारेऽपि-- त्रिभागं मण्डलं कृत्वा मध्यमागस्तु वेदिका | 

हस्तमानं तदुत्सेधं चतुरखरं समं यथा ॥ 

तथा- वक्रपाण्वां द्न्नमध्या THAT हूगशोभना | 

मानहीनाधिका या सा कर्तुः कमेविनाशिनी ॥ 

मण्डपान्यथाभवे दोष उक्तः-क्रियासारे- 

अनुक्तसाधनैः कसो यदि वा करिकाकृतिः। 

मानाधिकोऽथवा न्युनो मण्डपः कमेनाशाकः ॥ 
आख्यातसाधनेः HA: शोभनः सममानकः | 

AAT मण्डपो योऽसौ कमेकत्तुः शुभावहः ॥ 
इति मण्डपलक्षणम् 
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अथ कुण्डानि 
शारदायाम्- प्राक् प्रोक्ते मण्डपे विद्वान् वेदिकाया बहिस्त्रिधा | 

ast विभज्य मध्यांो पूर्वादि परिकट्पयेत् ॥ 
अष्टास्वाशासु कुण्डानि रम्याकाराण्यनुक्रमात् | 
चतुरस्रं योनिमधेचन्द्रं sae Gade ॥ 
age पडजाकारमष्टाखं तानि नामतः | 
आचायकुण्डं मध्ये स्याद् गौरीपतिमदेन्योः ॥ 

सिद्धान्तरोखरे- पुरन्वरेशयोमेध्ये ad वा चतुरस्रकम् | 
तदाचार्यस्य निदिष्टमिति ॥ 

क्रियासारे- वृत्तं वा चतुरं स्थान्मध्यध्यानं aera: | 

अथ AKA 
तन्त्राजे- प्राक् प्रत्यक् सूत्रमास्फाल्य तन्मध्ये चिहकरपनम् | 

रत्वा तत्पूवेतः पश्चाद् दवादेशाङ्गटमानतः ॥ 
परं casa तत्रापि विद्ध्याश्चिहयुग्मकम् | 
प्राकप्रत्यक् चिह्मानेन तयोरेवावरम्बतः ॥ 
दक्षिणोत्तरतो हंसपद रत्वा ततस्तयोः | 
प्रसायं सूत्रं तच्चापि माजेयित्वोक्तमानतः ॥ 
ततस्तदप्राण्याङस्न्य मध्यचिहस्य मानतः | 

HUA कोष्ठान्यभितस्तेषु पातयेत् ॥ 

aged तु सूत्रं च चतुरस्रं मवेत् समम् | 
तस्मिन्नन्यानि कुण्डानि वदामि तव मानतः ॥ 

गौतमीयतन्त्रे - पूर्वापरायतं सूत्रं हस्तमानं Tart च | 
तस्याप्रयोमत्स्ययुगमं कुर्यात् स्पष्टं यथा AIT ॥ 
विभागौ कृत्य तत्सून्रं पातयेदु दक्षिणोत्तरम् | 
तदृश्रयोमंत्स्ययुग्मं कुर्यात् स्पष्टं यथा भवेत् | 
चतुदिश्षु चतुःसूत्रं पातयेत् तत्प्रमाणतः। ,. 

चतुरखं चतुःकोष्ठं मवेदतिमनोहरम् ॥ 

MINIS दद्यात् प्रमाणं तेन लक्षयेत् | 

चतुरस्रं भवेत् कुण्डं सवेलक्षणलक्षितम् ॥ 
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तथा--अनेन जनयेत् सवेङ्ण्डानि Aga: | 
शारवायां aa aA हस्तं तन्त्रविहदो विदुः | 

कतद्क्षिणस्तस्य मध्यमाङ्ुलिपरेणः ॥ 

मध्यस्य दष्यंमानेन मानाङ्कुखुदी रितम् | 
यवानामषटभिंः Heat मानाङ्गुलसुदीरितम् ॥ 

अश्र भूववनसमासाद् मध्यमलम्बेन संगुणयेदित्युक्तरीत्या षरसपत्यधिक- 
पञ्चशताङ्गलानि हस्तमात्रकुण्डस्य क्षेत्रफलं विहस्तादौ तदुद्ैगुण्यादि | पकषस्त- 

कृण्डकणेसूत्रेण दविदस्तङ्कण्डमध्यसुत्रम् वं तत्कणेसुत्रेण चतुहस्तकुण्डमध्यसुत्रमष- 
गन्तव्यम् । पवमग्रेऽपि | 

तदुक्तं गौतमीयतन्त्रे - 
कर्ण॑सूत्रप्रमाणेन feed कण्डमुचरेत् | 
सवंङण्डेषु was atte विधिनामुना ॥ शति । 

वस्तुत पकस्तक्षेत्रफरं द्विगुणत्रिगुणादि शृत्वा तन्भूलमानीय दिहस्त- 
जिहस्तादिकण्डमध्यसूत्रपरिमाणं ज्ञेयम् | 

खनेत् तन्तत्प्माणेन गुणितेन यथाक्रमम् | 

इति क्षानाणंववचनात्। गुणिताक्चाने बिदस्तादिक्ण्डमध्यसूत्रपरिमाणमभि- 

युकतव्यतादु बोध्यम् | यथा- 
विस्ताराङ्गुरमानमेककरतो यावद दश स्याज्जिना- 
STAT FATT: शरयवोपेता भुजङ्गाम्बुधिः। 
निष्पादाम्बुधिसायकावियवमङ्कृष्वधयुप्रामषय्- 
नागांगानियवानिट्रङ्मु नियवेनोनाश्च षट् पवेताः (१) ॥ 

qua चतुविशत्यङ्गुलान्येकदस्तस्य व्यासः २४ चतुस्त्रिंशद feet ३४ 
पकचत्वारिंशदङ्गुलानि पञ्चयवाश्च त्रिहस्तस्य ४१९ भ्टचत्वारिंशवङ्गुखानि खतु- 
हस्तस्य ४८ त्रिपञ्चाशङुखानि षड्यवाश्च पञ्चहस्तस्य ५३ मषटपञ्चाशवङ्गुलानि 
PATA षडदृस्तस्य ५८ त्रिषष्ठिरङुलानि चत्वारो यवाश्च सपाहस्तस्य ६३ 

सततषष्टिरङखलानि सतयवाशवाष्टहस्तस्य ६७ द्वासपततिरङ्कलानि नवहस्तस्य 9२ पञ्च- 
सपततिरङ्गलानि सप्तयवाश्च वशस्तस्य ox | दिदस्तादिङ्कुण्डानि तु प्रयोगोप- 

युक्तानि प्रसङ्गादत्रोक्तानि दीक्षायामेकरदस्तद्कण्डस्येवोपयोगात् | 

इति चतुरखकुण्डलक्षणम् 
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अथ योनिकुण्डलक्षणम् 
लन्त्रान्रे- सन्ध्यपञ्चमांरोन विकाश्य ब्रह्मसूत्रकम् | 

पुवेतः पथिमदन्दं कोष्ठयोमेऽयवेशतः ॥ 
तत्कोणमानेन तथा भ्रामयेत् पश्चिमाप्रकान् । 

उत्तराग्रावधि तथा दक्षिणाग्रावधि प्रिये ॥ 

तन्मध्यतियंक्सज्राग्रह्मयावष्ठम्भतस्तथा । 

विकाशितब्रह्मसूजावधि quad भवेत् | 

योनिङुण्डमिदं भद्रे स्याच्चतुषूभयात्मसु ॥ 

इति योनिकुण्डलक्षणम् 

AUNT AHI HAT 
यथा-चतुऽकोणे ax faasarnaca arya 

विहायाधः ara दयमुपरि तावच्च मतिमान् | 
कलांरोनांशस्योनितमुपरि fata कुर गुणं 

भ्रमाधं तन्मानादपि शशिदरं कुण्डमिति तु ॥ 

अत्रापि तान्त्रिकवचनानि विसंवादिक्षेन्रफलकानि | 

इत्यधंचन्द्रकण्डलक्षणम् 

अथ तिकोणङ्कुण्डलक्षणम् 

aaea मध्यमगुणे जिनभागसक्ते श्रोण्यो पृथक् शरलवान् परिवध्यं धीमान् । 

aa जिनाष्टमनवेन दशाथ सूत्ररू्यस्त्ित्रिभिभमेवति कुण्डमिष्ट प्रयुक्तैः ॥ 

इत्यमियुक्तदिशापि समसुत्रतायाः अभावः | तस्माद्वात्रिंशदङ्गुल मध्यमरम्बं 

षट््िंशवङ्गलां च भुवं विधाय सूत्रत्रयदानेन त्रिकोणङ्कण्डं सम्पादनीयम् | तेन सम- 

aaa क्षेत्रफलपूर्णता च भवतीघ्याकलनीयम् | 

इति त्रिकोणकुण्डलक्षणम् 

अथ इतक्ुण्डलक्षणम् 

पोड़शधा FIIs पुरःपरिवधितक्षेत्रभागे (2) | 
पकक एव ततोन्तरचिहान् मण्डलक्कण्डमिति qo स्यात् ॥ 

अन्यानि तु वनानि विसंवा दिक्ेश्रफरकानीत्युपेक्षितानि | 

इति TAK TEST 
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| अथ षटकोणङ्कण्डलक्षणम् 
करियासारे- कषेत्रं वस्वंशाक॑ छत्वा बहिः पाभ्वद्वये ऽ शौ | 

| न्यस्स्वाऽनेन प्रमाणेन मध्यात् तुल्यं यथा न्यसेत् ॥ 

कोणान्यन्यानि चत्वारि पाश्वयोश्च हयं दयम् | 

षटुसूत्राणि न्यसेत् तेषु तत् स्यात् षश्कोणक्कुण्डकम् ॥ 

fearatet—agqza समे सिद्धे क्षेत्रमष्टांशकं बहिः। 
अत्रयोगंभेसूरस्य योजयेत् तत्प्रदेशतः ॥ 

गमेमध्यभ्रमाणेन सूत्रेण WATT | 
ग्भ॑मध्ये बहिर्मागे विन्यस्य भ्रमणादु भवेत् ॥ 

Sar दक्षिणे बाह्य मत्स्ययो्टिंतयं ततः | 
मीने बाष्टांशके मीने मीनयुग्मे ततः क्रमात् | 

GIG न्यसेत् तत्तु Hos बद्कोणमीरितम् ॥ 

इति षटूकोणक्कुण्डलक्षणम् 
अथ GRIST ATT 

पश्कुण्डे मध्यसूत्रं चतुविंशतिधा भजेत् । 
भ्रामयेत् कणिंकाघृत्तं ऽयशवृत्ताधंमानतः ॥ 

षडुंशवृत्ताधेमान-प्रमिवत्ते तु केशरा; | 

नधांशवृत्ताधमाने वृत्ते स्यात् पत्रमध्यभूः ॥ 
दादशांशात् तु FAN वृत्तं पत्रोध्वेभूः KAT | 
दलाग्राणान्तु TAT SCAT पञ्चदशांशकेः ॥ 

न्यूनैः पञ्चमिरोकाशश्चतुःषष्टयं शके श्रमात् | 

tara: Teta दठामप्राणि भक्रदपयेत् ॥ | 

वनान्तराणि तु विसंवादिश्ेत्रफलानीत्युपेक्षितानि | तत्र कणिका श्यङ्गुलोष्वा 

TSA कार्या । aea—araa— 

उत्सेधं तु ततः Hara कणिकार्धौशमानतः ॥ 

इति पद्मङ्गण्डलक्षणम् 
अथाष्टकोणकुण्डलक्षणम् 

कुण्डेऽष्टाखे मध्यसूत्रं चतुधिंशतिधा भजेत् । 

दकत्रिद्शमांशादधं ere च वर्तुलम् ॥ 

तन्मध्ये दिक्ष्यष्टसुत्रवानादष्टासकं समम् | 
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वचनान्तराणि तु विसंवादिक्षे्रफटकानि विषमसु्रध्रतिपादकानीव्युपेक्षितानि । 

इत्यष्टकोणकुण्डलक्षणम् 
पतावतक्ुण्डकरणासमथेस्तु चतुरखक्ण्डानि वृत्तकुण्डान्येव वा सर्वत्र कुर्यात् | 

करण्डानि aquaria वृत्तनामाङृतीनि वेशत्यान्नायरहरस्यस्य शस्तानि तानि वुष्तानि 
चतुरस्नाणि ar सदेति सोमशम्भोश्च वचनात्। मध्यमस्तु पञ्चकुण्डीपक्षः । पश्च 

कुण्डकरणयपक्षस्तु कनिष्ठः | (नव पञ्चाथ वेकं वा Heed लक्षणान्वित'मित्याग्नाय- 

रहस्यवचनात् | तक्िवेशनमपि तत्रैवोक्तम्--“विधाने पञ्चक्रुण्डानामीशाने पञ्चमं 

ware fa | क्षानरलावल्यामपि —‘faa वेदाखलवृत्तानि पञ्चमं त्वीशगोखरमि,ति | 
नारदीये तु- यश्रोपदिश्यते कण्डवतुष्कं तत्र wafer | 

qantas च वृत्तं पदमनिभं तथा ॥ 

कुर्यात् कुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षणः | 

पञ्चमं कारयेत् कुण्डमीशदिगगोचरं द्विज ॥ 
इत्युक्तम् । एककुण्डपक्षे निवेशनसमुक्तमाचारयेः- 

अथवा दिशि कुण्डमुत्तरस्यां भ्रविदध्याच्चतुरखमेकमेवेति | 
सोमशम्युना तु-पएकं वा शिवकाष्ठायां प्रतीच्यां कारयेद् a: | 

इत्युक्तम् | पतच्च कुण्डं चतुरसखं वृत्तं वा कार्यम् । तदुक्तं क्रियासारे- 
चतुरलं भवेत् कुण्डं वृत्तं कुण्डमथापि वा | 

स्थिराचने चरार्चायां नित्ये हवनकर्मणीति ॥ 
पिङ्गखामतेऽपि-कुण्डमेककरं वृत्तं मेखलाकण्ठनाभिमत् | 

नित्ये कमेणि दीक्षायां शान्तौ पुष्टौ मतं शुभमिति ॥ 

अथ खातम् 
शारदायां- यावान् कुण्डस्य विस्तारः खननं तावदीरितम् | 

प्रयोगसार-दिव्यखारस्वतयोरपि- 

| चतुरखरं चतुःकोष्ठं सूत्रैः GIT यथा पुरा । 
हस्तम्रानेन तन्मध्ये तावन्निम्नायतं खनेत् ॥ 

गणेभ्वरविमशिंण्याम् 

चतुविशाङ्गलायामं तावत् खातसमन्वितम् | 
यत्तु हस्तमात्रं खनेत् ति्यगूध्वं मेललया सहेति meq? "यासात् खात 

करः प्रोक्तो fret तिथ्यङ्ुलेन त्विति विभ्वकमंणि que जिनाङ्कुटेस्तियेगूमं 
Qewar सदेति caret, ‘art कुण्डप्रमाणं caged Rasa सहेति 
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चिद्धान्तशेखरे च प्रोक्तम् तत्त॒ स्वरपतरहोमविषयं, सुकूमारमारष्यादिषुष्यहोमधिषयं 
धेस्येषध्येयम् । गौतमीये- 

ततः कुण्डं खनेन्मन्त्री यथाशास्त्रविधानतः | 

त्यक्ता सर्पस्य गात्रं च शिरोदेशं भ्रयज्ञतः ॥ 

शिरोधाते भवेन््त्युः पिण्डेषु पिण्डधातनम्। 
पुच्छे तु दःखसम्भूतं क्रोडे सर्वाथसाधनम् ॥ 

नागरिर आदिनिणेयस्तन्त्रान्तरे-- 

वास्तुप्रमाणेन तु TART वामेन रोते ag नित्यकालम् | 

त्रिभिस्तु are: परिवर्य भूमौ तं वास्तुनागं प्रवदन्ति सिद्धाः ॥ 
भाद्रादिके वासवदिक्शिराः स्यान्मारगादिकेषु त्रिषु याम्यमूर्धा | 
प्रत्यक शिरा स्यात् AG फाद्गुनादौ ज्येष्ठादि RATA: स ATT: UI 

अथ 0S 

महाकपिरपञ्चरात्रे- १ 
चतुचिंशतिभागेन कण्ठो वै परिकीत्तितः। 
खाताद् TESTS: कण्ठः सवेकुण्डेष्वयं विधिः॥ 
चतुविशतिमं भागमङ्गुखं परिकल्पयेत् | 

अथ मेषेला 
पिङ्गलामते- लातादेकाङ्गलं सुत्त मेखलानां स्थितिमेवेत् । 
शारदायाम्- कुण्डानां यादशं रूपं मेखलानाञ्च ABN ॥ 

घायबीयसंहितायां-- 

मेखलानां at वापि दयमेकमथापि ar | 

क्रियासार-नाभियोनिसमायुक्तं कुण्डं aid त्रिमेखलम् | 
कुण्डं fanaa मध्यं नीचं स्थादेकमेखलम् ॥ 

सोमशम्भौ--िमेलल द्विजे कुण्डं क्षत्रियस्य दिमेखलम् । 

Rasa तु वैश्यस्येति | 

तत्रेव--ङण्डानां यश्चतुविंशो भागः सोऽङ्ुखसंक्षकः | 

विभञ्यानेन कन्तव्या मेखङाकण्टनामयः ॥ 

महाकपिलपश्चराभ्रे- 
कुण्डषङ्मागिका त्वाद्या दवितीयाष्टांशका स्मृता | 
तृतीया द्वाद्शांशा स्याविति। 
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_ ्रोगिनीहदये- मेखला णु मे दैवि हस्तादिषु विरोषतः | 
वडनागर्कोशसंमागेमिताः स्युर्गोपिताः शुमाः ॥ 

तन्त्रान्तरे-या या तु मेखला gat सा सा भूमिख्वाहता | 
भत्र बाह्यमारम्य पूषेत्वं बोध्यम् । क्रियासारे- 

प्रधानमेखलोत्सेधभुक्तमत्र नवाङ्ुलम् । 

तदुबाह्यमेललोत्सेधं पञ्चाङ्गुरमिति SIAL ॥ 

तदुबाहयमेखलोत्सेधमङ्गुकुबितयं क्रमात् | 

चतुस्त्रदरथङ्गलो व्यासो मेखलाज्ितयान्वितः ॥ 
भन्रोच्चतोक्तिमरभूमिमवधीरूत्य | लक्षणसंग्रहे- 

प्रथमा दधङ्ुलायामा उन्नता सा नवाङ्कुरः | 

मध्यमा SURAT बाह्ये तृतीया तु यमाङ्गलेः ॥ 
यत्तु-सत्वपू्ेकगुणान्विताः क्रमाहु दादशाष्टवतुरङगलोच्छरिताः । 

सवंतोऽङगुलचतुष्कविस्तृता Ras: सकरुसिदिदा मता ॥ 

इत्याचार्येद्तम् | तत्फरुविरोषपरम्। भत एव- 
प्रथमा मेखला AT दादशाङ्गखविस्ठता | 

चतुभिंर ्रेस्तस्याश्चोक्ञतिश्च समन्ततः It 

तस्याश्चोपरि वप्रः स्याच्चतुरङगखमुक्नतः | 

मष्टाभिरङ्गरे ¦ सम्यग् विस्तीणं तु समन्ततः ॥ 

तस्योपरि पुनः कार्यो वप्रः सोऽपि तृतीयकः | 
चतुरङ्कलविस्तीणश्योन्नतश्च तथाविधः ॥ 

इति वरिष्ठसंहितापि तथेव । यच्च-- 
sara चतुर्विंशतिधा विभाजिते तिखरश्चतस्त्रीक्चणभागविस्तृताः। 
समन्ततः कण्डबदिस्तु मेखला नवर्तरामांशकतुङ्खता मताः ॥ 
विस्तारतुब्योन्ञतयस्तु केश्िदुक्ता इमाः केनचिदकंभागै- 
राद्योच्चतोक्ता परथोस्तु नागवेदांशमाना विदधे क्रमेण ॥ 

इति षाजयेयिभिख्कम्, aq प्रमाणाभावादुपेश्चणीयम् | गौतमीये- 
सात्तिक्री मेखला पूर्वा द्वितीया राजसी azar | 
तृतीया तामसी gar इत्युक्तं कुण्डलक्षणम् ॥ 

पञ्चमेकरापक्षो Gye रक्षण संग्रहे- 
मेष्तराः पञ्च घे कार्याः बड्पन्चाग्धित्रिषक्षकेः | 



faawattatsfy— 

षड्याणाग्धिवहिनेत्रमिताः स्युः पञ्च मेखलाः ॥ 
विमेखलापक्षे तन्त्रान्तरे 

षष्ठारोना ऽष्टमांदोन Haase मतम् | 
पकमेखलापद्ये पिङ्रामते- 

पका षड्ङ्गरोत्सेध-विस्तारा मेखला मता | 

महाकपिलपञ्चरान्रेऽपि- 

सा चतुर्थीशविस्तारा मेखरेकाऽथवा स्म्रता | 
भरथमलन्तरेऽपि--कण्ठाङ्गलाहू बहिः कायां Race षडङ्गा । 

सिद्धान्तशेखरेऽपि- 
छृण्डानां मेखलां शयादेकां चेत् षडमिरङ्गरेः ॥ 

अथ योनिलश्चणम् 
शारदायां-हदोतुरग्रे यो निरासामुपयंभ्वत्थपत्रवत् | 

सोभशम्भौ- तासामुपरि योनिः स्यान्मध्ये ऽभ्वत्थद्लाङृतिः। 
स्वायम्भुवे प्रागभ्रियाम्यकुण्डानां प्रोक्ता योनिरख्वङ्सुखा | 

gat मुखाः स्ताः शोषा यथाशोभं व्यवस्थिताः ॥ 
¶्यैलोक्यसारेऽपि- 

दक्षिणस्था पूवंयाम्ये जलस्था पथिमोत्तरे | 

नवमस्यापि कुण्डस्य योनिदेक्षदलस्थिता ॥ 
स्वायम्भुवे- मेखला मध्यतो योनिः कुण्डाद्धयंशविस्तृता | 

अङ्गुषठमानोष्ठकण्ठी कायां ऽ्वत्थदरारूतिः ॥ 

सिडान्तशेखरेऽपि- 

परयोगलारेऽपि-त्रिभागां मध्यतो योनिमायामे द्वादशाङ्गुलाम् | 
दादशांशोच्छितां कूर्यात् किञ्घत् कुण्डनिषेशिनीम् ॥ 

पवञ्च-सुष्टधरत्नेकहस्तानां कुण्डानां योनिरीरिता | 
षद्चतुदक्गुलायाम-विस्तारोज्ञतिशालिनीति ॥ 

इति शारदाववनं- 
cee genera विस्तारं चतुरङुरमिति । 

५३ 
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क्रियासारषवनं चैकमेखलपक्ष इति carat: | वस्तुतस्तु षट्खैतुरदेथगुरेति 

सञुच्चितमेवायामादिष्वन्वेति। तदुक्तं पडवरात्रे- 
अकाङ्गरोच्छयां योनिं विद्ध्यात् ताववायताम् | 

भन्यश्रापि--उत्सेधायामतस्तुल्या योनिः स्यादा SATS । 

वमपि वशिष्ठसंहितायामुकत स्थुरखमेखलापक्षे। नारदीये तु- 
कुण्ड saga विस्तारो योनेखच्छायतोऽ ङ्गा । 
कुण्डार्धेन तु दीघां स्या दित्येकाङ्गुरतोच्चता ॥ 

उक्ता । श्यैलोक्यसारेऽपि- 
दैर्ष्यात् quiger योनिस्त्यंशोना विस्तरेण तु | 

पकाङ्गलोच्छ्िता सा त्विति | 
पिङ्गलामतेऽपि-विस्तारोऽषटङ्गुलो योनेरुच्छायोऽङ्ुटसम्मितः | 

अष्ाङ्गुरुविस्तारत्वं चादिभागे- अत्रे सङ्कचितत्वाद्भ्वत्थपत्रव दित्युक्त । 

व्यैलोक्यसारे-- `" "` ''** “` प्रविष्ाभ्यन्तरे तथा | 
कुम्भद्वयसमायुक्ता चाभ्वत्थदलवन्मता ॥ 

वायवीयसंहितायामपि- 
मेखलां मध्यतः कुर्यात् पश्चिमे दक्षिणेऽपि ar | 
शोभनां मथ्यतः किञ्चिन्निश्नामुन्मूलिकां शनैः ॥ 
aan कुण्डामिम्ुखीं किञ्चिदुत्सष्मेखलाम् | 

शारवायां-पकाङ्गुखं तु mad कुर्यादीषदधोमुखम्। 

मश्रेकांरोन विस्तारोन्नतिशालिनी योन्युपरि परितो नेमिरपि कार्या । age 
रामवाजपेयिना-कुण्डं व्यासदलायताऽथ वितता ¶्यंशेन तुङ्गा चतु- 

विंशांशेन च तावता परिधिना योनिः समन्ताहु युता | 
तावन्माननिजाग्रकेण विशती great seater 
साऽधोवृत्तदलद्ययेन रुचिरा चाश्वत्थपत्रारूतिरिति ॥ 

अन्तविलेति | यथा श्ुतिधृतधारणाथै faked विलवतीत्यथंः । अधोषुष्तेति। 
मूलमागे कुम्भाकारवृत्ताधदययुतेत्यथः | 

अथ नालम् 
शारवायां-स्थलादारम्य ATS LAT योन्या मध्ये ATTA | 

पथ्चरात्रेऽपि-शखलादारम्य नालं स्यादु बाह्यमेखलया समम् ॥ 
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TATA त-- योन्याः पश्िमतो नालमायामे चतुरङ्गुलम् 

त्रिदयेकाङ्कलविस्तारं कमान्न्यूनाप्रमिष्यते ॥ इत्युक्तम् । 
चतुरङ्लतीत्सेध विस्तारा बाह्यमेखला | 

TSN चतुरस्रा नालमरले वेदिः कायति सम्प्रदायः | 

अथ नाभिलक्षणम् 
शारदायाम्-कुण्डानां कल्पयेदन्तनां भिमम्बुज सन्निभम् | 

तत्ततूकुण्डानुरूपं वा मानमस्य निगद्यते ॥ 
मुष्टथरत्न्येकहस्तानां नामिष्त्सैधतारतः | 
दवित्रिवेदाङ्कलोपेता कुण्डेष्वन्येषु वधेयेत् ॥ 

यवद्यक्रमेणेव नाभिं पृथगुदारधीः | 

रामवाजपेयिना तु सवेङण्डाचुगतमेकमेव लक्षणमुक्तम्-- 
कुण्डाकौगस्तुङ्गतायां दिनिघ्रः सव्यासा स्याद्धीमता Heat: | 

शारवायां- त्वदपान्तरत्वात् स्थुरद्रष्टयोक्तम् | 
शारवायां--योनिद्कण्डे योनिमब्जक्कुण्डे नामि विवजयेत् | 

शारदायाम्- नित्यं नेमित्तिकं काम्यं स्थण्डिले at समाचरेत् | 
अङ्कुलोत्सेधसंयुक्तं चतुरस्रं समन्ततः ॥ 

खन्द्रपीडे- त्रिरसं aqua च वितस्ट्युच्छायसंःमितम् | 

सिकता विधातव्यं स्थण्डिलं हस्तमात्रकम् | 

विरङ्कलोच्ितो as: प्रथम परिकीत्तितः ॥ 
दधङ्गुलोच्छायसंयुकतं वभ्रभूमिमथोपरि | 

wean विस्तारः स्वेषां कथितो बुधैः ॥ 

होमाधिके तत्रेव--साधद्विगुणिवा वापि करणीं ्यण्डिलं तथा । इत्युक्तम् | 

अथ सखगलक्षणम् 

 शारदायाम्- प्रकल्पयेत् खचं यागे वक््यमाणेन वत्मैना | 
श्रीपर्णी शिंशपाक्चीरशालिष्वेकतमं गुरः ॥ 

गृहीत्वा विभजेद्धस्तमात्रं षटुरत्रिंशाता पुनः | 

विंशत्यंरीभवेद् दण्डो वेदिस्तैरण्टमिभेवेत् ॥ 
पकांरोन भितः कण्ठः सप्तभागमितं सुखम् | 

वेदिष्यंरोन विस्तारः कण्टस्य परिकील्तितः॥ 
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ब्रं कण्ठसमानं स्यान्मुखे मागं प्रक्पयेत् | 
कनिषठाङ्गुलिमानेन सपिंबो निगेमाय च ॥ 
वेदिमध्ये विधातव्या भागेनैकेन कणिका | 
विदधीत बहिस्तस्या एकांरोनाऽमितो ऽवरम् ॥ 

तस्य खातं त्रिभिरमागेवृ ्तमष्टांगतो बदिः | 
अरोनैकेन परितो दखानिं परिकट्पयेत् ॥ 
Vast Fatah: cara मिरर्दाशमानतः। 

QUSYSTAA: He गुणवेवाङ्गलैः कमात् ॥ 

गण्डीयुगं ania: स्यादण्डस्यानाह ईरितः। 
षडभिरंगौः पृष्ठभागो Far: Kata तिमेवेत् ॥ 

हेलस्य वा हंसिनो वा पोत्रिणो ar छिखेन्मुखम् | 

मुखस्य पृष्ठभागोऽस्याः संप्रोक्तं रश्चषणं सुखः ॥ 
श्रीपर्णी गाम्मारी । क्षीरशालिनः अश्वत्थोदुम्बरवटश्रक्षाः | 

केत्कारीतन्बे-कारस्करणामखकीपखाशखदिरेरपि | 
सुवणरूप्यताध्रेवां अयोभिरपि कारयेव् | 

वायवीयसंहितायां 

aaa तैजसौ ग्राह्यौ न कांस्यायससीसकौ | 
यक्शदार्मयौ arta तान्व्रिकीः शिदिपिसंमतौ ॥ 
पणे वा ब्रहमब्क्षादेरच्छिद्रे मध्य उच्छति | 

अश्रायसे विधिनिषेधौ करुरसौम्य-कमे विषयौ | तदुक्तं तस््रान्तरे- 
सौवर्ण qa स्यातां सौम्यक्मणि सवलः | 
भवेतामायसावेतौ स्तम्भनादिषु कमसु ॥ 

अन्यन्रापि- तवलामे पलाशस्य पणाभ्यां हृयते शविः | 

afigefgararafa— 

पठाशपत्रे faker रुचिरे qagat मतौ | 
विदध्याद् वाश्वत्थपत्रे संक्षिपते होमकमेणि ॥ 

हस्तमान्रमिति बाहूमान्रमित्यथेः। 
सुच बाहुप्रमाणेन शोमा्थं विदधीत षै | 

इत्यगस्त्यसंहितावचनात् | 'वदत्रिंशदङ्ुला सुक स्यादि'ति केतूकारिणीवंय- 
nie | वेदीण्वंरोन वेदीतृतीयमागेन नत्वं त्रयेण वेदीपदवेय्यापसेः | भत्र वकानां 
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खनन नास्ति प्रमाणाभावात्। श्वमधित्यैव मन्त्रसुकतावल्याम्- 
कण्ठाधः कारयेन्मागं विद्वानाज्यस्य निगमे | 
वेधं च मुखतः र्यात् तत्तरोहशलाकया ॥ 

बशिष्ठसंहितायां - शुषिरं कण्ठदेशे स्यात् विशेदु यावत् कनीयसी | 

अथ सुलक्षणम् 
शारदायाम्-सखुचश्चतुरविंशतिभिभागेरारचयेत् Sa | 

द्वाविंशत्या दण्डमानमंशौरेतस्य कोत्तितम् ॥ 

चतुभिरंरौरानाहः कर्षाज्यग्राहि तच्छिरः | 

अंशद्वयेन निखनेत् पड श्रगपदारूति ॥ 
वण्डमूराम्रयोगण्डी भवेत् कड्कुणमूषिता | 
सवस्य विधिराख्यात इति ॥ 

गण्डी कलशः । भ्ूलाप्रयोः कारयेद् gt कुम्भौ चातिमनोहराचि'ति मन्त्रमुक्ता- 
वरीकवचनात्। 

AUST 
शारदायाम्- प्रागेव दीक्षादिवसात् aafatafiag fea: | 

सवेमड् लसम्पस्ये विदध्यादङ्करापंणम् ॥ 
सिद्धान्तशेलरे- 

प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्वपने चोत्सवे तथा | 
संप्रोक्षणे च शान्त्यथं विवाहे मौ क्िबन्धने ॥ 

` सवमद्गलकार्येषु कारथेवङकरापेणम् | 
प्रतिष्ठादिवसात् पूवं नवमे सत्तमे दिने ॥ 
पञ्चमे वा तृतीये at Gat ar ATT | 

महाकपिलपञ्चरात्रेऽपि- 
पुण्याहधोषणं Heat ब्राह्मणैः सह दैशिकः | 
मङ्गलाङ्करसंरोपं कुयात् तत्रेव चाहनि ॥ 
सत्तमान्नवमाद् वापि प्रागेव agnor: | 

तन्त्रान्तरऽपि-शस्तयागदिवसात् त॒ पुरस्तात् सप्तमेऽहनि शुमे नवमे च॑ । 

wats सुदिने खमुहत्तं मङलाङ्करषिधिं विदधीत ॥ 
अन्यत्रापि- गुरुविशुखः प्रागेव शुद्धाहात् सप्तमेऽहनि | 

८ 
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सङ्करप्योपोष्य कलेबयमङ्कुरारोपणं शुभम् ॥ 
कुयाल्ान्वीमुषवं राद्ध पूयः स्वस्तिवाचनम् | 

स्वगर्योक्तपकारेण तदेतद् विदधीत वै ॥ 
सं हितायामपि-- सवे त्राम्युदयध्राद्चमङ्करोत्पावनं तथा | 

आदाघेव प्रकुर्बौति कमेणोऽभ्युदयात्मनः ॥ 
शारदायाम्- मण्डपस्योत्तरे भागे शालां पूवापरायताम् | 

गूढां Hata ततस्तस्यां भण्डटं रचयेत् सुधीः ॥ 

इयञ्च दसक्षिणीक्दारवती ज्ञेया । तथा- 

पञ्चदस्तप्रमाणानि पञ्चसूत्राणि पातयेत् | 

पूवापरायतान्येषामन्तरं द्वादशाङ्गुलम् ॥ 
दक्षिणोत्तरसूत्राणि तद्वदेकादशाऽप॑येत्। 
पदानि तत्र जायन्ते चत्वारिंशत् पमाजंयेत् ॥ 
पडन्तथा वीथीश्चतखोन्तश्चतुष्कोभयपाभ्वंयोः | 
वीथ्यौ दे च चतुःकोष्ठत्रयमत्राऽवशिष्यते ॥ 

धरयोगसारेऽपि- 
प्रसार्यास्फोरयेत् सुत्रं यथा याम्योत्तरायतम् | 
पञ्चहस्तप्रमाणेन दे दे पाश्वं च पातयेत् ॥ 
तद्वत् पूर्वोक्तमानेन SAAT TS 
पराक् AAR च समं पञ्चात् सूत्रा्येकादश क्रमात् ॥ 
पातयेत् तासु रेखासु पवंसूत्रान्तरान्तरम् | 

शारदायाम्- पदानि रज्जयेत् तानि भ्वेतपीतारुणासितैः | 
रजोभिः श्यामखेनाऽथ वीथीरापूरयेत् सुधीः ॥ 

प्रपञ्चसारे तु--“पीतारक्तसितासितं धरतिपदं agarfearaicanta'f रञ्जन- 

कमो ऽप्युक्तः। शारदायाम्- 
पात्राणि त्रि विधान्याहुरङकुरापेणकमस् | 
पालिका; पञ्चमुल्यश्च शरावाभ्व चतुः कमात् ॥ 
प्रोक्ताः स्युः सवेतन्त्रशेदेखित्रह्मरिषात्मकाः। 
OUTTA उन्नेयः षोड्गदादशाष्टमिः ॥ 

AS: क्रमशस्तानि KATATE AAT । 
प्रक्षाल्य दैशिकस्तेषु पदेष्वाहितशाष्टिष् ॥ 
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खगन्धदभेकूचेष पश्िमादि निवेशयेत् । 
महाकपिलपञ्चरान्रे- 

पालिकावक्त्र विस्तारः TEMPS उच्यते | 
भवेत् कण्डविद्ं वा स्यात् aaa FS RTA, ॥ 
पादपीटस्य विस्तारं षडुङ्गुरसुदाहृतम् | 
चतुरङ्ुर उत्सेधस्ततूलन्धिश्चाङ्गखं भवेत् ॥ 
ततखन्पेस्तु भवेन्नाहं पादपीरा्॑मेव च | 
भवेत् पञ्चमुखी चैवं धटिका सवेकामदा ॥ 
चलुरङ्गलविस्ताराण्याहुवेकत्राणि पञ्च वै । 
चत्वारि च चतुदिक्षु ऊर््व॑मेकं यथाविधि ॥ 

धरिकायामविस्तारो FANGS उच्यते । 
AANA कथयन्त्येके षोड़शाङ्गुटमेव च ॥ 
दावशाङ्गुरुविस्तारं शरावस्य सुं स्तम् | 
चतुरङ्गलविस्तारमधस्तान्मूलसुच्यते ॥ 

अन्यत्रापि-तालमात्रमिह पञ्चमुखी स्याद् व्यासतोच्छयमिता घटिका स्यात् | 
दिक्षु तन्धुखचतु्टयमेकं मध्यतस्तु समवक्तितभागम् ॥ 
तालविस्तृतमुषं तु शरावं व्यासतोच्छयगताधंमिताङडच्न | 
वण्डमस्य चतुरङ्गखना्ं कण्ठमस्य विलवजेमुदगरम् | 
सम्भवे कनकरूप्यताघ्रोतो मात्तिकान्यभिनवान्यथवा स्युः ॥ 

प्रयोगसार-*° °“ **°''.''' तेषु पाज्राणि विन्यसेत् | 

वहथादीशानपर्यन्तं चतुष्केषु पृथक् पृथक् ॥ 
सारस्वतमते- प्रोक्ते तेष पात्रेषु ब्रह्मविष्णुशिवान् यजेत् । 

सिद्धान्तरोखरेऽपि- 
संपूजयेच्छराषेषु VF चन्दनपुष्पकीः | 
पालिकारु तथा विष्णुं ब्रह्माणं घटिकासु च ॥ 

शारदायाम्-करीषबाटुकाखद्विस्तानि पाश्राणि पूरयेत् | 

प्रयोगसारे-खदुबाटुकाकरीषैश्चोध्वेतः पात्राणि पूरयेत् | 
सखिकायां faas: सिद्यान्तशेखरे- 

गन्धादिमिश्च gare पूजयित्वा दिनान्तरे | 
गीतनृत्यसमायुत्तं गजवाजिसमन्वितम् ॥ 
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गुर्वादयो रथारूढा गजारुूढास्तथा ऽपरे | 
गत्वा तीरं तडागस्य नद्याः पुष्पवनस्य वा ॥ 
तत्र शुदं भुवो भागं दर्भैः casa चास्त्रतः | 
अभ्युक्ष्य चाधेतोयेन तच्न्मन्त्रमनुस्मरन् ॥ 
हवा भूमिं समावाह्य गन्धपुष्पैः समर्चयेत् | 
कुदालीमस्त्रमन्त्रेण सात्वा भूमिमथो मवम् ॥ 
गृहीत्वा वामदैषेन पूरयेत् कास्यपात्रके। 
हदा BT च संसज्य वस्त्रणाच्छाद्य धारयेत् ॥ 

पुरं वा fred वापि सवंमङ्गलनिःस्वनैः | 
गुरः प्रदक्षिणं gear मण्डपं त्वानयेत् ततः ॥ 
पतत् कमं ara satarat न बुद्धिमान् । 

शारवायाम्- सुधाबीजेन बीजानि sea: व्रक्षाल्य तन्त्रवित्। 
मूलमन्त्राभिजत्तानि पञ्चघ्रोषपुरःसरम् ॥ 
आशीर्बाम्मिरदिंजातीनां मङ्खलाचारपूर्वकम् | 
निवपेत् तेषु पात्रेषु दैशिको यतमानसः ॥ 

सारस्वतमते तु- 

घीजानि तानि प्रक्षाद्य जलैः क्षीरेण च क्रमात् | 
इति प्रथमतो जलेन प्रक्षालनसुक्तम् | सिद्धान्तशेखरे- 

` बीजमुख्येन मूलेन प्राङ्मुखो वाऽप्युदङमुखः। 
वापयेत् सवेबीजानि पालिकादिष्वनुकमात् ॥ 
बीजानामधिपः सोमस्तस्पाद्रात्रौ तु निवपेत् | 

बीजमुरपेनेति। बीजं बीजाक्षर मुखुयमादौ यस्य तेनेत्यर्थः । सारस्वतमते- 
बीजेभ्यो देवतेभ्यश्च स रात्रौ कान्तिमान् aa: | 
तस्मादु गुरुस्तु बीजानि निशायामेव वापयेत् ॥ 

शारदायाम्-शलीश्यामाठकीमुद्र-तिलनिष्पावस्षपाः। 
कुरत्थकङ्गुमाषाश्च वीजान्यङ्कुरकमेणि ॥ 

सारस्वते- स्कन्दं प्रियज्खो निष्पवे वायुमग्निं कुरत्थके | 
आद्क्यां निन्छतिं सोमं भुदुगे वैवस्वतं तिले ॥ 
प्रजापतिं शालीबीजे त्वनन्तं सषेपेऽचंयेत्। 
इन्द्र श्यामे तु मासे च वर्णं तु नगात्मजे | 
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सिदान्तशेखरे-सोमं संपूञ्ययेन्िव्यमधिवासदिनावधि | 
| अधिवासदिने प्राप्ते सोममुद्वासयेद् गुरः ॥ 

प्रयोगसारे-श्यम्बकाय च शर्वाय शङ्कराय शिवाय च। 
सवेलोकप्रधानाय शाभ्वताय नमो नमः ॥ 
विकीयांऽनेन मन्त्रेण हण्िाचूणेमिधितम् | 
तोयं प्रवधेयेत् तेषु सिभ्चेत् तोयैदिनं धति ॥ 

शारवायाम्-दरिद्राद्विः समभ्युक््य वस्त्रैराच्छाद्य दैशिकः | 

बिं त्रिविधपात्राणां दिक्षु पूवादितः क्षिपेत् ॥ 

प्रणवाद्यैनेमो ऽन्तश्च रात्रौ रात्रीशनामभिः। 
घस्ग्रैरिति बहुवचनं क पिज्जलाधिकरणन्यायेन चरित्वपरम् | तेन aqua चतु्टय- 

मेककेन वस्त्रेणाच्छादयेदिति फलितम् | तथा- 

भूतानि पितरो यक्षा नागा ब्रह्मा शिवो हरिः । 
सप्तानामपि रात्रीणां दैवताः समुदीरिताः ॥ 
भूतेभ्यः स्युखांजतिर-हरिद्रादधिसक्तवः। 
सान्नाः पितभ्यः सतिकास्तण्डुाः परिशीत्तिताः | 
करम्भलाजा यक्षेभ्यो नारिकेरोदकान्विताः। 

aaa च नागेभ्यो ब्रह्मणे पड्कजाश्चतम् ॥ 
सापूपमन्नं शर्वाय विष्णवे eng गुडौदनम् | 

नवरात्रपक्ष--'वेष्णवं च दौग्धान्नम् | at च वैष्णवेयं यदि नवरात्रं कमेण 
बटिद्कः | इत्याचार्ये रक्तम् । इदं arafaaga बोध्यम् । पञ्चदिनपक्े यक्षमारभ्य 
दिनिच्रयपष्चे ब्रह्माणभारम्य बलिः । शारदायाम्- 

ततो रोकेश्चरेम्यो ऽपि विधिवद् वितरेद् बलिम् | 
सारस्वतमते- प्ररूढान्यङ्कराण्यन्यो न वीक्षेत कदाचन | 

आवायं एव प्रविदोत् तच्छिष्यो वा तद्ा्ञया ॥ 
faaratat— 

यज्मानाभिचद्धथथे-मङ्छ्कराणि परीक्षयेत् | 
सम्यगूष्वं प्ररुढानि कोमलानि सितानि च। 
धूषघ्रवर्णान्यपूर्णानि तथा तियेग्गतानि च tt 
श्यामलानि च कुव्जानि वजयेदशुभानि च। 
अवृष्टिं कुवते geet yor करं तथा ॥ 
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पूणे जननारां च दुिक्षं श्यामलाङङ्करम् | 
ति्यग्गते भवेद् व्याधिः कम्मे शत्रुभयं भवेत् ॥ 
ATA TSH जाते शान्तिहोमं समारेत् | 
मूलमन्त्रेण जुहुयाद् TET सिंधरेः सह ॥ 
अघोरास्व्रेण चास्प्रेण शतं वाथ सहस्रकम् | 

सारस्वतमते- पररटैरङ्करः Heer शुमाशुमम् | 
श्यामैः छष्णीरङ्कुररथंहानिस्तिर्यग्रूदै्याधिरान्वोलिनैस्तैः | 
gente queda fag रोगा ye: स्थानदेशेष्हानिः ॥ शति 

अङ्छुरापंणलक्षणं सम्रा्म् 

इति महामहोपाध्याय-टकक्ूर-श्रीनरसिंह-विरयिते 
ताराभक्ति-सुधार्णवे 

दवितीयस्तरङ्ः 
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अथ दीक्षा 
शारदायाम्-चतुविधा सा ager क्रियावत्यादिभेदतः। 

क्रियावती achat कलात्मा वेधमय्यपि ॥ 
ताः क्रमेणैव कथ्यन्ते तन्त्रे ऽस्मिन् सम्पदावहाः | 

दैशिको विधिवत् ल्लात्वा छत्वा पौवांहिकीः क्रियाः ॥ 
यायादकृकृतो मौनी यागाथं यागमण्डपम् | 

गौतमीये- शिष्यः ज्ञातः Garey सर्व॑द्रव्यसमन्वितः | 

भाचायं AYA भक्तया वस्त्राखङ्कारभूषणैः ॥ 
कु्याक्नान्दीसुं श्राद्धं ब्राह्मणान् परितोषयेत् | 

गोभूहिरण्यवस्त्राधस्तोषयेदु गुरमात्मनः ॥ 
यथा ददाति खन्तुष्ः प्रसन्नो वरदो मनुम् | 

तथा-ऋत्विजं वृणुयात् तत्र द्शपञ्चदयं तथा | 
यामले-तत भावमनं रत्वा शिष्योऽपि विजितेन्द्रियः। 

आजन्मपापनाशाथसुत्खजेत् तिठकाञ्चनम् ॥ 
शारवायाम्- गुख्सुपक्रम्य-- 

आचम्य विधिना aa खामान्याध्यं विधाय च। 

दवारमस्त्ाम्बुभिः प्रोक्ष्य दारपुजां समाचरेत् ॥ 
स्नानसन्ध्यातपेणद्वारपूजादिकं नित्याचनतरङ्कं वक्ष्यते । तथा-- 

किञ्चित् स्पशन वामशालां देहलीं BRAY गुरः | 
ag संकोचयनन्तः प्रविशेद् वक्षिणाद््िणा ॥ 

नेक्रत्यां दिशि वास्त्वीशं ब्रह्माणं च समचेयेत् | 
पञ्चगव्याष्यतोयाम्यां TAIT यागमण्डपम् ॥ 

चतुष्पथान्तं तच्छुद्धिं विद्ध्यादु वीक्षणादिभिः। 
वीक्षणं मूलमन्त्रेण शरेण प्रोक्षणं मतम् ॥ 

तेनैव ताडनं कर्यादु वमंणाऽभ्युक्षणं मतम् | 
अन्दनागुरकपूरेषृपयेदन्तरं सुधीः ॥ 
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विकिरान् विकिरेत् तत्र सप्तजपघांश्छराणुना | 

लाजचन्दन सिद्धाथं-भस्मदूर्वाङ्कुराक्षताः ॥ 
विकिरा इति सन्दिष्टाः सवं विघ्नोघनाशकाः ॥ 
अखज्तेन दर्भाणां AAT माजंयेश्च तान् | 
ईशस्य दिरि वर्धन्या आसनाय प्रकल्पयेत् ॥ 

सोमशम्मौ त॒- 

विकिरान् शुद्धलाजान् वा सप्तशस्त्राभिमन्त्रितान् | 
अस्त्रास्बुधोक्षितानेतान् कवचेना ऽवगुण्टितान् ॥ 
नानाप्रहरणाकारान् विघ्रौघविनिवारकान् | 

दर्भाणां तालमानेन कृतान् षट्त्रिंशता ze: ॥ 
सप्तजप्तं च्छिवास्त्रेण मुष्टिं रोधय सत्तम ॥ KTH | 

शारवायाम्- पुष्पाहं वाचयित्वा तु ब्राह्मणान् परितोष्य च | 
उक्तेषु मण्डङेष्वेकं वेदिकायां समालिखेत् ॥ 

मण्डलं स्व॑तोभद्रादि। सवेतोभद्रमण्डलं यथा शारदायाम्- 
चतुरखे चतुष्कोष्ठे कण॑सूत्रसमन्विते | 

aq च कोषेषु कोणसुत्रचतुष्यम् ॥ 
मध्ये मध्ये यथा मत्स्या भवेयुः पातयेत् तथा | 

पूर्वापरायते & ढे मन्त्री याम्योत्तरायते ॥ 
पातयेत् तेष मत्स्येषु समं सूत्रचतुष्टयम् | 

पूववत् कोणकोष्ठेष कर्ण॑सूत्राणि पातयेत् ॥ 
यावच्छतद्वयं मन्त्री षट॒पञ्चाशत्पवान्यपि। 
तावत् तेनेव विधिना तत्र सूत्राणि पातयेत् ॥ 
घटूत्रंशतापदेमेध्ये लिखेत् पद्मं सुलक्षणम् | 
बहिः पडङ्ल्कथा भवेत् पीट पडङ्क्तियुग्मेन वीथिका ॥ 
दारशोभोपशोभास्नान् शिष्टाभ्यां परिकल्पयेत् | 
शास्त्रोक्तविधिना मन्त्री ततः पद्मं समालिखेत् ॥ 
पद्मकषेत्रस्य संत्यज्य द्वादशांशं बहिः खुधीः । ` 
तन्मध्यं बिभजेदु घृतेस्त्रिभिः समविभागतः ॥ 
आयं स्यात् कर्णिकास्थानं केशराणां दितीयकम् | 
तृतीयं तत्र पत्राणाभुक्तांशोन दराग्रकम् ॥ 



“ तेतीयस्तरङः ६५ 

बाह्यव््तान्तरालस्य पानं ag षिधिमा eet: | 
निधाय केशरात्रेषु परितोऽद्ेनिशाकरान् ॥ 
लिखित्वा सन्धिसंस्थानि तत्र सूत्राणि पातयेत् | 
दलाग्राणां च यन्भानं तन्मानं वृत्तमालिखेत् ॥ 
तवन्तराके तन्मध्य-सूत्रस्योभयतः Tet: | 
भआलिखेतु बाह्यहस्तेन दलाग्राणि समन्ततः ॥ 
युग्मशो Farag केशराणि प्रकल्पयेत् | 
पतत् साधारणं प्रोक्तं पडूजं तन्त्रमेदिमिः ॥ 
पदानि ्रीणि पादार्थं पीरक्रोणेषु माजेयेव् | 
अवशिष्टैः पदे विद्धान् पीटगाच्राणि Req ॥ 
पदानि वीथिसंखथानि माजेयेत् पङ्कथमेदतः। 
faa graft रचये द्िचतुःकोष्ठकीस्ततः ॥ 
पदै स्त्रिभिरथेकेन शोभाः स्युद्दारपाश्वयोः। 
उपशोभा: स्युरेकेन त्रिभिः को छेरनन्तरम् ॥ 
अवशिष्टैः पदैः षड्भिः कोणानां स्याश्चतुष्यम् | 
रज्येत् पञथचभिवंणमंण्डर तन्मनोहरम् ॥ 
पीतं हरिद्वाचुणः स्यात् सितं तण्डुरुसम्भवम् | 
कुखुम्भचूणंमरणं कृष्णं द्ग्धवुलाकजम् ॥ 
विट्वादिपत्रजं श्याममित्युक्तं पञ्चवर्णकम् | 

भन्यत्रारुणान्तरमुक्तम्- 
तथा दोषारजः क्षारसंयुक्तं THASA | 

शति । श्यमान्तरसुकतं भ्रयोगसारे- 
श्यामं श्यामछदोदुमूतं रजः प्रोक्तं CRAG | 

इति । तन्त्रान्तरेषु विरोषः-- 

शक्तस्तु वाञ्छे यदि सिदिभुप्रां तदठर्णरत्नैरिह मण्डलानि | 
आमूषयेन्मौकतिकयुष्यराग-माणिक्यनीेहे शितश्च रत्नैः ॥ 

महाकपिलपञ्चरात्रे त-भस्यावश्यकतोका- 
पीतं क्षितिस्तु विक्षेया gaara: प्रकीचिताः। 
तेजो वै र्तवणं स्याच्छधामं वायुः प्रकीर्तितः ॥ 
आकाशं कष्णवर्णभ्च पञ्चमं तु महामुने | 
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सितेऽधिदैवता रद्र रक्ते ब्रह्माधिदैवता ॥ 
पीतेऽधिदैवता विष्णुः कृष्णे चैवा ऽच्युतः SIA: | 
श्यामेऽधिदैवता नागः समाख्यातो मयाऽनघ ॥ 

शुं Tere हन्ति रक्तं ऋूरगणोद्ववाम् । 
कृष्णं सर्वासुरोत्साहं नीदं वैनायकी तथा ॥ 

वैशाचीं राक्षसीं चेव निहन्ति हरितं रजः | 

तस्माद्धोमेऽभिषेके च यागे चैव विरोषतः ॥ 

वत्तयेन्मण्डलं तैस्तु वेवसन्तुटिकारकम् | 

शारदायाम्--अङ्कलोत्सेधविस्ताराः सीमारेला सिताः शुभाः। 
कर्णिकां पीतवर्णेन केशराप्यख्णेन च ॥ 

gaia पत्राणि तत्सन्धीन् श्यामलेन च । 

रजसा रजजयेन्मन्त्री यद्वा पीतव कर्णिका ॥ 

केशराः पीतरक्तः स्युररुणानि दलान्यपि | 

सन्धयः कृष्णवर्णा स्युः पीतेनाऽप्यसितेन वा ॥ 

रञ्जयेत् पीरग्भांणि पादाः स्युरख्णप्रभाः | 

गात्राणि तस्य शुद्धानि वीथिषु च चतसृषु ॥ 
आलिखेत् कल्परतिका दटपुष्पफरान्विताः | 

वणौर्नाना विधैधित्रैः स्व॑दरटिमनोहराः ॥ 

गौतमीये q—azadt रुचिरान् garage: कल्पशाखिनः | 

खलितान् Segal Regatta: ॥ 

जलजैः स्थलजैश्चापि सुमनोभिः समन्वितान् | 

हंससारसकारण्ड-शुकभ्रमरकोकिरेः ॥ 

मयुरचक्रवाकाद्येरारूढविटपान्तरान् । इत्युक्तम् | 

शारदायाम्- द्वाराणि श्वेतवर्णानि शोभा रक्ताः समीरिताः । 

उपशोभाः पीतवर्णाः कोणान्यसितभानि च ॥ 

frat रेखाः बहिः gate सितरक्तासिताः क्रमात् । 

मण्डलं स्वंतोभद्रमेतत् साधारणं CAT ॥ 

धरिघ्ठसंहितायान्तु विरोषः- 

पीतं ga सितं देयं पथिमेऽप्युच्तरे तथा | 

ce तु दक्षिणे र्णं med बिसं fear ॥ 
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नैतरत्ये नीलवर्णं तु वायव्ये STOTT | 
ta गौरं विनिदिष्टमष्टपत्रेष्वयं क्रमः ॥ 

तत भाखन safer भूतशुद्धिमातृकान्यासान्तर्यागजलाष्यंस्थापनादि विधाय 

सर्वतोभद्रमण्डलकमलोपरि आधारशक्थादिपीटमन्त्रपयेन्तं सम्पूज्य कलशस्थापनं 

कुर्या दिति सकलतन्त्रक्रमः। शारदायाम्- 

हेमादिरचितं कुम्भमस्त्राद्विः क्चालितान्तरम् | 

घन्दनागुरुकपृरधू पितं शोभनारृतिम् ॥ 
आवेष्टिताङ्कं नीरज्धं तन्तुना चरिगुणात्मना । 

अर्चितं गन्धपुष्पैः करूचांक्षतसमन्वितम् ॥ 

AAA मन्त्री स्थापयेत् तारमुच्चरन् | 

तन्त्रान्तरे सत्तविंशतिवर्भाणां वेण्या भ्रन्थिविभूषितम् | 

वेष्टयेत् सर्वयक्ेषु तत् कूच परिकीत्तितम् ॥ 

शारदायाम्-एेक्यं age कुम्भस्य पटस्य च विधानवित् | 

क्षीरदरुमकषायेण पराशत्वग्भवेन वा ॥ 

तीर्थोदकैवां कपूरगन्धयुष्पसुवासितेः | 

आत्मामेदेन विधिवन्मातृकां प्रतिलोमतः ॥ 

जपन्मूलमनुं तद्वत् Wag दैवताधिया | 

शङ्क काथाम्बुलमपूर्णे गन्धाष्टकमभीटदम् It 

rater पूजयेत् तस्मिन्नावाह्य सकलाः कलाः | 

दश वहेः कलाः पूवं दवादश द्वादशातमनः ॥ 

कलाः शोडश सोमस्य पश्चात् पञ्चाशतं कलाः | 

जपित्वा प्रतिरोमेन मूलमन्त्रं च मन्त्रवित् tt 

समाहितेन मनसा ध्यायन्मन्त्रस्य देवताम् | 

प्राणघतिष्ठां कुर्वीत तत्र तत्र विचक्षणः ॥ 

कलात्मकः श्संस्थं काथं कम्मे च निक्षिपेत् । 

चन्दनागुरुकपूर-चोरकुङ्कुमरोचनाः ॥ 

जटामांसीकपियुता शक्तेगेन्धाष्टकं विदुः । इति । 

हेमादीति। आदिपवाद्राजतावि। चोरो भट उरग इति प्रसिद्धः । कपिगेढी- 

मनेति प्रसिद्धः | माकपिरूपश्चरात्र-- 

सौवण फलशं रम्यं रौप्यं ताघ्रमथापि aT | 
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निर्दोषं खन्मयं चापि चन्दनेन षिलेपितमिति ॥ 
कलशपरिमाणं त-पञ्चाशवङ्गलब्यास उत्सेधः षोडशाङ्गुल । 

कलशानां प्रमाणं तु सुखमषठाङ्गरं भवेत् ॥ 
इति तन्त्रान्तरे प्रोक्तम् । वायवीयसंहितायामपि- 

सौवण राजतं धापि are न्मयमेव घा | 
गन्धपुष्पाक्षताकीण कुशदूर्वाङ्कुराचितम् ॥ 
सितसूत्राश॒तं कष्ठे नववस्त्रयुगाघतम् | 

तन्तौ विहोषस्तन्त्रान्तरे-- 
कन्याकत्तितसूर्रेण त्रिगुणेन च वमंणा | 
गुणत्रयात्मकेनैव वेए्टयेदभितः सममिति ॥ 

शारदायाम्-पश्चादश्वत्थपनसल-चूतकोमर्पटवेः। 
इन्द्रवल्टीसमाबद्धेः खुरदुमधिया गुरः ॥ 

कुम्मवक्जं पिधाया ऽस्मिंश्चषकं सफलाश्चतम् | 

संस्थापयेत् फलधिया विधिवत् कलत्पशाखिनाम् ॥ 

ततः कुम्भं fda क्षौमयुग्मेन वेष्टयेत् | 
nda मूत्तिमिघ्रास्मिंच्छाखायां कल्यशाखिनाम् ॥ 
आवाहय पूजयेत् तस्यां मन्त्री मन्त्रस्य देवताम् | 

तथा--मङ्खानि लोकपालान्तं यज्ञेदावरणान्यपि | 

पञ्चायतनवीक्षापक्े TARA संस्थाप्य तत्तदुदैवतामावाह्य पूजयेत् । श्रोक्तै- 

नैवं कटशविधिनैकेन वानेककुम्भैरि'ति प्रपश्चसारवचनात् ax दैवतास्थापन- 

क्रम उक्तो कश्ानमाङायाम्- 
यवा तु शङ्करं मध्ये पेशान्यां श्रीपतिं यजेत् | 
आग्नेय्यां च तथा हंसं acai पावेतीखुतम् ॥ 
वायव्याश्च सदा पूज्या भवानी भक्तवत्सला | 
यदा तु मध्ये गोषिन्दमैशान्यां शङ्करं यजेत् ॥ 
आग्नेय्यां गणनाथं च नैशऋष्यां तपनं तथा | 

वायव्यामम्विकां चेव यजेन्मन्त्री समाहितः ॥ 
सहस्रांशुं यदा मध्ये रेग्रान्यां पाेतीपतिम्। 
भागनेय्यामेकदन्तञ्च गैऋत्यामच्युतं यजेत् ॥ 
qracat पूजयेद् दैवीं भोगमोदौकभूमिकाम् | 
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भवानीं तु यदा मध्ये पेशान्यां माधधं यजेत् ॥ 

anazat पार्व॑तीनाथं नैऋत्यां गणनायकम्। 

प्रद्योतन तु वायव्यामावायंस्तु प्रपूजयेत् ॥ 

हेरम्बं तु यदा मध्ये पेशान्याभच्युतं यजेत् | 

धाग्नेय्यां पञ्चवक्त्रं तु नैऋत्यां जगदम्बिकाम्॥ 

धायव्यां युमणिं चैव यजेन्मन्त्री हातन्द्रितः | 
स्वस्थानवनजिता दैवाः शोकदुःखभयप्रदाः। 

तन्मण्डलस्थितो राजा साधकश्च विनश्यति | 

तन्त्रान्तरे शम्भौ मध्यगते हरीनहरभूहेव्यो हरौ शङ्करे 

भास्यै नागसुता रवौ हरगणेशाजाम्बिकाः स्थापिताः | 

देव्यां विष्णुहरैकदन्तरवयो टम्बोद्रेऽजेश्वरा- 

afar: शङ्रभागतो निगदिता erected ते हानिवाः ॥ 

पूजाक्रमस्तु तन्त्रान्तरे - 

मुख्ये पुष्पाञ्जलिं दला गणेशायचेनं भवेत् | 
गणेश एव सुख्यश्चेत् तत्र सूरयक्रमाहू भवेत् ॥ इति | 

चासुण्डातन्त्र- 
श्यामायां भैरवी तारा छिन्नमस्ता तु भैरवे | 

ASYM तथा रौद्रे gays नेष्यते वुधैः ॥ 

पञ्चाङ्गो यागः पञ्चायनदीक्षारूपः । शारदायाम्- 

दक्षिणे स्थण्डिटं त्वा तत्राधाय हुताशनम् | 

संस्कृत्य विधिवद् विद्धान् वैश्वदेवं समाचरेत् ॥ 

तत्र सम्पूज्य गन्धादेदवतायुक्तविष्रहाम् | 

तारव्याहतिमिहत्वा मूखमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ 
सर्पिष्मता पायसेन पञश्चविंशतिसंख्यया | 
हुत्वा व्याहतिमिभूयो गन्धादयः पुनर्चेयेत् ॥ 
तां योजयित्वा पीटस्थमृर्तौ विं विसजजयेत् | 
अवशिष्टेन हविषा विकिरेत् परितो बलिम् ॥ 

देवतायाः पाध्वेदैभ्यो गन्धपुष्पाक्चतान्वितम् । 

भत्र वैवरेवपदैत नित्यहोम पव उच्यते। सषेदेवसम्बन्धित्वल्युत्पत्तेरिति 

कौमुदीकतः। निस्यहोमादु भिन्न cart घहिसंस्कारशरुतेः। “मग्न्याधानाविकं कमं 
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नित्योमे न विद्यते” इति वशिष्ठसंहितायां नित्यद्दोमे वहिसंस्कारनिषेधात् । 

पतद्धोमानन्तरं च लौकिकाभ्रौ- 
परिषिच्य ततो दैवि नित्यहोमं समाचरेत् | 
मूलमन्त्रेण देवेशि हुनेत् पञ्चाहुतीः क्रमात् ॥ 

प्राणापानौ तथा व्यान उदानश्च समानकः | 

पततस्वरूपं जानीयादाहूतीनां च पञ्चकम् ॥ 

agiget: weg नित्यदोमोऽयमीरितः। 

इति श्ानार्णवोक्तनित्यदोमः कायं इति राघवभहाः। तन्त । अत्र तन्त्रान्तरे 

कचिदपि वेभ्वदेवस्य कर्मान्तरत्वाश्रुतेः। 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये caghtad aay | 

इत्यगस्त्यसंहितायां नित्यहोमेऽपि वहिसंस्कारभुतेश्च । तस्माक्नित्यद्ोमे 
शारदाक्ानाणंवोक्तक्रमयोविंकरप Tafa तच्वम्। शारदायाम्- 

सहस्माच्रत्य संजप्य मूलमन््रमनन्यधीः। 

तं जपं सवंसम्पत्यै दैवताये समप॑येत् ॥ 
ततः शम्भोदिं शि गुरुधिं किर पूवेसंचिते। 

हेमवस्त्रादिसंयुक्तां ककरी तोयपूरिताम् ॥ 
संस्थाप्य तस्यां सिंहस्थां खङ्खेरकधारिणीम् | 
घोररूपां पश्चिमास्यां पूजयेदस्त्रदेवताम् ॥ 
चलासनेन संपूज्य तामादाय WE: Ga: | 
रक्षेति लोकपालानां नाटसुक्तेन वारिणा ॥ 

देवाज्ञां श्रावयक्नन्तः परिवृत्य प्रदक्षिणम् | 
अस्त्रमन्त्रं समुच्चायं यथापूर्वं निवेशयेत् ॥ 
अभ्यच्यं भूयो गन्धादयेरस्तरं तत्र स्थिरासने | 
ततश्च dena बहौ गोक्षीरेण चर पचेत् ॥ 
अस्त्रेण क्षालिते Wat नवे ताघ्रमयादिके। 

तण्डूलान् शालिसम्भूतान् मूलमन्त्राभिमन्त्रितान् ॥ 
प्रखृतीनां पञ्चदशा क्षिप्त्वा area जपेत् | 
प्रक्षाल्य पान्रवदनं पिधाय कवचाणुना ॥ 
प्राडमुलो मुखमन्त्रेण दैरिकेन्द्रश्यरं पचेत् | 
सुवेणाज्येन deere दधात् तत्ताभिघारणम् ॥ 
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HSA पश्चात् तत्पात्रं कवचेनाऽव॑तारयेत् | 

अस्त्रजपे शास्तीर्णे yess बिधिवहु गुरः ॥ 
तं विभज्य feat भागमेकं दैवाय कटपयेत् । 
अन्यमग्नी प्रजहुयादपरं दैशिकः खयम् ॥ 
शिष्येण साधं भुञ्जीत विदिताचमनस्ततः। 

संस्कत इति | अयञ्च संस्कार आवचार्थकुण्ड पव | आचायंकत्तेव्यत्धात् | 
ACA प्रयोगसारे- कुण्डमस्त्रेण संप्रोक्ष्य तत्राधाय हुताशनम् | 

सक्निधानादिकं दैवं यथावत्पूजयेत् ततः ॥ 
रत्वा तण्डुलनिवांपं तस्मिन् क्षीरे पचेश्चसम् | 

इति । अन्यमश्नौ sagarfafa । आचायं ऋत्विक् चेति शोषः । ततक्रमस्तु 

तत्रैव आचायंङकण्डे आचाय कत्तेव्याग्निसंस्कारमुक्ता- 

ततोऽन्येष्वपि कुण्डेषु संस्छतेषु यथाविधि | 
आचार्यो विहरेदग्निं पूवादिषु समाहितः | 

ऋत्विजो गन्धयुष्पा्ैरङ्गाद्यावरणान्विताम् | 
तन्प्रोक्तवैवतामिष्टरा पश्चविंशतिसंखयया ॥ 
मूलेनाज्येन ALT: साज्येन चरुणा तथा | 

इत्युक्तः | कुण्डान्तरसंस्कारस्तु ऋत्विक्कत्तकः । शिष्येणेति । अत्र विशोषः 

सोमशम्भौ--चरोेस्तृतीयभागं तु ग्रासज्जितयसम्मितम् | 

अष्टग्रासप्रमाणं वा दृशनस्पदावजितम् ॥ 

arg पुटके मुक्तौ भुक्तौ पिप्पटपत्रके | 
हृदा संभोजयेन्मन्री पूतेराचामयेज् जलेः ॥ 

शारदायाम्- आचान्तं शिष्यमानीय सकटीङ्त्य दैशिकः | 

तालप्रमाणं हञ्जप्ं क्षीरवृ्षादिसम्भवम् ॥ 

दन्तकाष्ठं तदा दद्याच्छिष्याय विनतात्मने। 

दन्तान् विशोध्य यत्नेन तत् प्रक्षाल्य विसजजयेत् ॥ 

नारायणीये- दन्तकाष्ठं हृदा ad श्चीरिवृक्चादिसम्भवम् | 

सम्माज्यं दन्तांस्तच्छित्वा धक्षास्यैतदु भुवि क्षिपेत् ॥ 
fea पूर्वायधोध्वांखु तस्याग्रपतनं क्रमात् | 

बृद्धिस्तापो श्छतिवितते eat शान्तिगेदो धनम् ॥ 

quate: परं दुःखं फलान्येतानि शंसति | 
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धायवीयसंहितायामपि- स्यतं ततुदन्तधवनं हश्यते गुरुणा यदि । 

ornare शिवमन्यच्छिवेतरम् ॥ 

अशस्ताशासुखे तस्मिन् गुरस्तदुदोषशान्तये | 

शतमधं वा जुहुयात् तदधं मुखमन्त्रतः ॥ 

तन्ान्तरे-अथाऽत्र चूतव्क्षस्य STEM GOAT: | 

दन्तकाष्ठं प्रदातव्यं तदुदन्ताग्रविवधिं तम् ॥ 

ऊर्ध्वास्यं क्षेपयेत् तत्र aves पीठमुक्नयेत् | 

पश्चिमोत्तरस्वरेनदरे शुभपातोऽन्यथाऽशुभः ॥ 
वुनिमित्तविनागाय जुहुयाच्छतमस्त्रतः | 

शारदायाम्- यथाविधि तमाचान्तं शिलाबन्धाभिरक्षितम् | 

विधाय साधंममुना वेदां दरभास्तरे गुरः ॥ 
शयीत तस्यां तां राज्रिमधिवासः समीरितः | 

नारायणीये- पुनस्तं शिष्यमाचान्तं शिखाबन्धाभिरक्षितम् | 
कृत्वा Jai सहानेन स्वपेद् वर्भास्तरे गुरः ॥ 

पिङ्कलामते-स्वप्रमाणवमाधित्य स्वापयेत् पूवेमस्तकम् | 
सोमशम्भाषपि- गृहस्थान् दभेशय्यायां पु्वशीर्षस्त्ररक्षितान् tt 

हृदा सद्भस्मशय्यायां यतीन दक्षिणमस्तकान् ॥ 
वायवीयसंहितायाम्- 

दैवस्य दक्षिणे भागे शिष्यं तमधिवासयेत् | 
आहतास्तरणास्तीर्णे सदभेशयने शुचिः ॥ 
मन्त्रिते च शिवं ध्यायन् भ्राक्शिरस्को निशि स्वपेत् | 
शिखाबद्धस्य area शिखया तच्छिलां गुरः ॥ ` 
आवेष्टयादतवस्त्रेण तमाछाद्य च वर्मणा | 
रेखात्रयं च परितो भस्मना तिरुसषषेः ॥ 
छत्वास्रजतैस्तहूबाष्ये दिगीशानां बलिं हरेत् | 

महाकपिरुपश्चराश्रे- 

गुरुपादार्यनं Heat उपवासी जितेन्द्रियः | 
दभेशय्थां गतो crit द्रा स्वप्नं निवेदयेत् ॥ 

घोगिनीतन्त्र-यञ्जाप्रतो gata दैषमाश्त्य मन्त्रान् भरयतल्लिरेलान् | 
लन्धेकयुग्दक्षिणपाभ्वंशायी स्वप्नं परीकेत यथोपदेशम् ॥ 
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भगवन् देवदेवेश श्ररभ्रहु TAA । 
इछानिष्टे समाचष्ट मम सुप्तस्य शाश्वतः ॥ 

पवं GA: कुशास्तीणे ततः प्रयतमानसः | 

निशान्ते पश्यति स्वप्नं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ 
पिङ्गछामते- तारो feat geared fas ईरितः | 

स्वप्रमानवमन्त्रो ऽयं शम्भुना परिकीर्तितः ॥ 
नमो ऽजाय जिनेत्राय figera महात्मने | 
वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥ 
स्वप्ने कथय मे तथ्यं सवंकार्येष्वदोषतः | 

क्रियासिद्धं विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेभ्वर ॥ 
मन्त्रतन््रप्रकारो- ॐ हत्सकललोकाय विष्णवे प्रमषिष्णवे | 

विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः | 

स्वप्नमानवमन्ब्ो ऽयं कथितो नारदादिभिः ॥ 

नारदीये - परं ब्रह्म स्वरूपस्त्वमन्तश्चरसि विभ्वधुक् | 
शुभाशुभगतिं देव स्वप्ने मे विनिवेद्य ॥ 
इत्युख्चायं नमस्कूर्याज्जावुभ्यामवनीं गतः | 
प्रसन्नो वाग्यतस्तस्मिन् शयीतेष्रं विचिन्तयेत् ॥ 

अथ BAT: 
यो गिनीतन्त्रे --जिविधं दर्शनं तस्य यथाथमयथाथेकम् | 

अपाकजं यत् स्वस्थानां संयतानां दि दशनम् ॥ 
यथाथेमयथाथं तदस्वश्यानां विकारजम् | 

अपाजकं मानसं च यथार्थफलमुच्यते ॥ 
भागमसिद्धान्ते-- आधे वर्षाद् वत्सराधांदू दितीये यामे पाको व्षपाद्ात् तृतीये | 

यामे पाकः श्बेरीतुयंयामे aa: पाको यो विसगेषु ge: ॥ 

तथा-ऋूरेऽधमा मध्यमा स्यादद्रषटे उत्तमोत्तम | 
स्वप्ने पश्यति व देवं fase arate ॥ 

गुखं प्रसादसुमुखं निमेर चन्द्रमण्डलम् | 
agi भागीरथीं भानुं लिङ्धिनं निगमेभ्वरम् ॥ 
प्रसन्नां तत्र जानीयात् सिद्धिं स्वप्न निदर्शने | 

नारदपञ्चरात्रे -क्षितिराभः क्षतं चान्धितरणं खाश्निपूजनम् | 

१७ 
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होमश्च safee बहौ संग्रामे विजयस्तथा ॥ 

हंसकोकमयुराणां रथारोहणमेव च | 
महाकपिरुपश्चराश्रे-- कन्यां ox रथं दीपं प्रासादं कमलं नदीम् | 

कुञ्जरं वृषभं माल्यं समुद्रं फलिनं gaz ॥ 

पवेतं च हयं मेध्यमाममांसं सुरासवम् | 
एवमादीनि सवांणि दृष्रा सिद्धिमवाप्लुयात् ॥ 
यदा HAG काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति | 
सभरद्धिं तत्न जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदशेने ॥ 

नदीसमुद्रतरणमाकाशगमनं तथा | 

भास्करोदयनं चैव प्रज्वलन्तं हुताशनम् ॥ 
ग्रह्नक्षत्रताराणां चन्द्रमण्डलदर्शानम् | 

हम्यस्यारोहणं चैव प्रासादशिरसोऽपि वा ॥ 

नागाश्ववृषमेन्द्राणां तरुशेराप्ररोहणम्। 

विमानगमनं चैव सिद्धमन्त्रस्य दशनम् ॥ 

एवमादीनि संदश्य नरः सिद्धिमवाप्नुयात् | 

स्वप्ने तु मदिरापानमाममांसस्य भोजनम् ॥ 

` कमिषिष्ठाचुखेषं च रुधिरेणाभिषेचनम् | 
भोजनं दधिभक्तस्य श्वेतवस्त्रालुरेपनम् ॥ 

सिंहाखनं रथं यानं ध्वजं राज्यामिषेवनम् | 

रल्ञान्याभरणादीनि gar स्वप्ने प्रसीदति ॥ 

नारदपथरात्र- गुर्देवो दिजः कन्या गोगजाभ्वाश्च केशरी | 
व्पणं शङ्भेर्यौ च arte च रोचनम् ॥ 

ताम्बृलमश्चणं चेव तथा दध्यमिवन्दनम् | 

सिद्धान्नमाममांसं च मद्यस्त्रीमदिरासवाः ॥ 

छत्रं यानं सितं वस्त्रं तथान्यच्छेतचन्द्नम् | 

माव्यमुक्ताफङे शारः Gor: समुदितः शशी ॥ 

भ्रचण्डकिरणः सूर्यो निल्लगाऽथ महोदधिः | 
प्रुह्टपादपः शाछी रोचना कुङ्कुमं मधु ॥ 
लाजाः सिद्धा्थंका बीजं नवभाण्डं च पायसम् | 
उपासन्नो ऽप्यथाचार्यो गायन्री वरसंगता ॥ 



तृतीयस्तरङ्ः ७५ 

सर्वे स्वप्ने gem: प्रोक्ताः सिद्धिमोक्षफलभ्रवाः | 
नारदीये--प्रहणं तु पुरन्धीणामगम्यागमनं तथा | 

वृशनं भ्वेतनागेन बन्धनं शवङ्कुलादिमिः ॥ 

रोदनं ताडन चैव धावनं चाङ्गघातनम् | 
खल्लोहत्रपुकांस्यस्य सीसकस्यापि कुतसितात् ॥ 

धातोांभस्तथा पुष्पं फलरलाघुभवावपि | 
व्यजनं स्वयमन्येन धमनं च विभावसोः ॥ 
एवमादीनि चान्यानि शुभान्याहुमेनीषिणः | 

HATA: 
नारद्पश्चरात्र--अतोऽन्ये विपरीतास्तु मनसः खेददाश्च 2 | 

गदिता लोकविद्धिष्ठाः स्वप्नास्ते शुभावहाः ॥ 
महाकपिलपञ्चरात्रे--चाण्डारं करभं काकं गर्त शून्यममङ्ग टम् | 

danas नरं नग्नं शुष्कचक्तं सकण्टकम् II 
प्रासादमतलटं Fat नरो रोगमवाप्डुयात्। 

कपिलः- दृषा दुःस्वप्नकं चैव होमात् सिद्धिमवाप्नुयात् | 
पिङ्करामते- शुभे शुभं भवेत् तस्य ज॒हूयादशुभे शतम् | 

अस्त्रेणेति क्रमाहू विद्धान् विधिः शिष्याधिवासने ॥ 
नारव्पञ्चरात्रे- दषा समाचरेदधोमं दन्तकाष्ठ दितं मुने | 

केवलेनाऽथवाऽज्येन सिंहमन्त्रेण शान्तये ॥ 

निबन्धे ॐ वञ्चनखदेघ्रायुधाय महासिंहाय इं फर् नम इति महासिंहमन्त्रः। तथा- 
शतं सहसरं सां वा यथाशक्तथाऽथवा दविजः | 

अस्त्रसपुरितेनेषां नान्ता स्वाहान्वितेन च ॥ 
दोषान् जहि जहीत्येवं पदं नामावसानकम् | 

अस्त्रसिंहमन्त्रयोविकटपः | नारदीये- 
भक्षणं पक्षमांसस्य कर्णनासादिकन्तंनम् | 

Sut taeda कदंमेनापि Saaz ॥ 

Qed कृष्णसर्पेण रक्तमाल्येन IAT ॥ 

भालिङ्गनं च कुस्त्रीणां हसनं नत्तनं तथा | 
खरोष्ुमहिषानाश्च दरशनारोहणक्रिया | 

पातनावेशनाम्यङ्कं दक्षिणाशागतं तथा ॥ 
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वमनं रुधिरादीनां लाभस्तेषां तथेव च | 
अङ्खमङ्खोऽथ निद्रा च यमकिङडरवशंनम् ॥ 
दिन्य भौमान्तरीक्षाणामुत्पातानाऽख द्शानम् | 

नपगोगुरुविप्राणां भत्संनं विषभक्षणम् ॥ 
दर्शनं भीमसर्पाणां पुंसि मैथुनमेव च | 
पवमादीनि चान्यानि गदितानि विदुर्बुधाः ॥ 
शुरस्ततप्रतिकाराय ससं प्रजपेन्मयुम् | 

fae: सहश्ञच gated शान्तिमुदीग्येत् ॥ 

अथ श्वप्रनिवेद्नम् 
तत्रेव--शिष्यस्तु शुचिराचान्तः पुष्पहस्तो गुरुत्तमम्। 

प्रणम्य शिरसा हृ्स्तस्मै स्वप्नं निवेदयेत् ॥ 

स्वप्ने चाशक्षिखमक्षं वा आश्चथैमपि हषेदम्। 

अकस्माद् यदि वा पश्येत् नाख्यातव्यं गुरोविंना ॥ 

महाकपिलपञ्चरात्र- गुरुपादाचेनं कृत्वा उपवासी जितेन्द्रियः| 

दर्भ॑शय्यां गतो रात्रौ ger स्वप्नं निवेदयेत् ॥ 

धत्रोपवासविधिः काडान्तरीयस्वप्नपरीक्षापरः। दीक्षायां प्रोक्तपायक्त- 

भोजनस्थावश्यकत्वात्। पिङ्गलामते — 
सद्योऽधिवासमथवा प्रकुर्वीत यथाविधि | 

मन्त्रतन्तरप्रकारी- दिनद्वयेनैव कुर्याद् दीक्चाकमे विचक्षणः | 

सद्यो ऽधिवासनं वा स्यादैकस्मिन् दिवसे यदि ॥ 

अथ RISA: 
भथोक्तहोमोपयुक्ताभ्निसंस्कारः। तत्र प्रथमं कुण्डलंस्कारो qut— 

MANA ACTS स्युः संस्काराः कुण्डानां तन्त्रचोदिताः। 
वीक्षणं मूलमन्त्रेण शरेण प्रोक्षणं मतम् ॥ 

तेनैव ताडनं दर्भवेमंणाऽभ्युक्षणं स्मृतम् | 
अस्त्रेण खननोद्धारौ हन्मन्त्रेण प्रपूरणम् ॥ 

सम्रीकरणमस्त्रेण सेवनं मेणा मतम् । 
ged हेति मन्त्रेण वमेमन्त्रेण माजेनम् | 
विरेपनं कलारूपकदपनं तदनन्तरम् | 

जिसून्रीकरणं पश्चाट् हदयेनाऽचेनं मलम् ॥ 
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अस्त्रेण TMNT हन्मन्त्रेण कुशौः YA । 

चतुष्पथं तनुत्रेण तनुयादक्षपारनम् ॥ 

यागे कुण्डानि संस्कुर्यात् संस्कारेरेभिरीरितैः। 
अथवा तानि संस्कुर्याश्चतुभिर्वीक्षणादिभिः ॥ 

कलारूपकत्पनमिति । कुण्डमध्ये सोमसूया भ्निकलानां चिन्तनमित्यथंः। अक्षपारनं 
तु नारदपश्चरा्र-अच्छिनात्रेस्ततो दरमरस्त्रमन्त्राभिमेन्त्ितैः। 

कुण्डभित्तिगणं सवं वमे णा परिभूषयेत् ॥ 

इत्येवमक्षपाराख्यं कुण्डसंस्कारः ईैरितः। 

इत्युक्तम् । पते च संस्कारा यदि कुण्डकरणकाले न कतास्तदा सिद्धेऽपि 
तस्मिन्नदरष्राथंमाचरणीयाः। तदुक्तं नारदपञ्चरात्रे 

कुण्डस्यारम्भकारे तु संस्कारा न Hat यदि | 

निष्पन्नस्य च ते सर्वे विधेयाः स्युः क्रमेण वे ॥ इति । 
शारदायाम्-तिख्ल्िस्नो facsear हृदा प्रागुदगग्रगाः | 

aa हिखनक्रमः सौत्रामणितन्त्रे- 
प्राचीमूभ्वेमुदकसंस्थं दक्षिणारम्भमाकिखेत्। 
saat पुरःसंस्थं पश्िमारम्भमाटिखेत् ॥ 
तिखस्तिस्रो छिखित्वेवं प्रोक्षयेद् वागभवेन च | 

शारदायाम्-प्रागग्राणां स्मरता दैवा मुकुन्देशपुरन्दराः ॥ 

रेखाणामुदगग्राणां ब्रह्मवेवस्ततेन्दवः ॥ 
अथवा षर्कोणाघ्रतं ज्रिकोणं तत्र संलिखेत् | 

यामलेऽपि-षट्कोणेनाबरतं दैवि त्रिकोणं वा समालिखेत् | 
शारवायाम्-सर्वाण्यभ्युक्च्य तारेण योगपीटठमथाचेयेत् ॥ 

as घाग्भवतारयोविकर्पः। योगपीटमिति | आधारशक्तिमारभ्य पीटमन्त्र- 
प्य॑न्तमित्यर्थः। अन्र--जयाख्या विजया पश्चादजिता चाऽपराजिता | 

नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वघोरा मङ्गला नव ॥ 

इति पीटशक्यः | हीं बागीश्वरीवागीभ्वरयोगपीठात्मने नमः इति पीटमन्त्रः | तदुक्तं 
तन्त्रान्तरे वागीभ्वरीवागीभ्वरयोर्योगपीठात्मने AA: | 

tara: पीरटमन्त्रो ऽयमावाध्याऽस्मिन् प्रपूजयेत् ॥ 
शारदायाम्--वागीभ्वरीमूतुल्ञातां नीलेन्दीवरसन्निमाम् | 

वागीश्वरेण संयुक्तामुपयारेः प्रपूजयेत् ॥ 
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गणेवरविमशिण्याम्-शक्तिवीजेन वागीशीं धागीशं खाध्यमन्त्रतः। 
पूजयेदिति शोषः | स्द्रयामले तु- 

ततः शिवाय शक्तथं च नमोऽन्तौ कथितौ मनू | 
आभ्यां त्रिस्त्रश्च संपूज्य भ्रणमेन्मनुनाऽसुना ॥ 
anfhathigenat समस्ताभरणान्विताम् | 

वागीश्वरेण संयुक्तां नमाम्यटिखसिद्धये ॥ 
इत्युक्तम् । वैष्णवे तु- वागीभ्वरी-वागीभ्वरयोः स्थाने लक्ष्मीनारायणौ पूज्यौ | 

तदुक्तं तत्वसारसंहितायाम्- 

लक्ष्मीमरत॒मतीं at प्रभोर्नारायणस्य च | 
प्राम्यधर्मेण संजातमग्निं तत्र विचिन्तयेत् ॥ 

अत्र च--विभूतिरन्नतिः कान्तिः खष्टिः कीत्तिश्च सन्नतिः | 

पुष्टिरुतङृषटि ऋद्धिश्च संप्रोक्ता नव शक्तयः ॥ 

इति पीठशक्तयः | 'यीजाद्यमासनं दल्वे'ति वचनात् श्रं लक्ष्मीनारायणयोः 

योगपीठात्मने नमः इति पीटमन्त्रः। श्रीविदयायान्तु- 

क्ानार्णवे-- कामेश्वरीं कुण्डमध्ये ana ayaa | 
समाराध्य च संपूज्य agra वहिमावहेत् ॥ 

शारदाथाम्- सूयेकान्तादिसम्मूतं यद्वा श्चोत्रियगेहजम् | 

आनीय वहि पात्रेण क्रव्यादांशं परित्यजेत् ॥ 

गौतमीये--पाषाणभवमग्निं च यदि वाऽरणिसम्भवम् | 

श्रोत्रियाणां गेदजश्च वनस्थमथवा हरेत् ॥ 

यद्रच्छालाभसंप्राप्तश्चाऽयोग्यो यागकमेणि | 

facfamenongeat हयधेलाभकरो भवेत् | 
AAA चतुथोशं फर TAA: | 

वेश्याच्छुदराश्च fine जायते होमकमे तत् ॥ 
उङ्कीशो-श्रोश्रियागारजं वापि सूयंकान्तोद्रवं तु वा | 

अरणीसम्मवं वापि fad स्वणांदिभाजने ॥ 

ताघ्रपान्नादिना मन्त्री पिहितं तु समानयेत् | 
अथवानीतमभिवः स्थापयेत् कांस्यभाजने ॥ 

अत्रिरपि-- पात्रान्तरेण पिहिते ताघ्रपात्रादिके शुभे | 
अनिनिप्रणयनं कूर्याच्छराषे ताहूदोऽपि घा ॥ 
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स्खतिखारे तु--शरवे भिन्नपात्रे वा कपाठे चोत्मुकेऽपि ar | 
नान्निव्रणयनं sate व्याधिहानिभयावहम् ॥ 

इति शरावनिषेधस्ताध्रादिपात्रसद्वावे बोध्यः। कल्यादांशपरित्यागे विरोषः 
स्तन्त्रान्तरे-भस्त्रेणाग्नि समाधाय कवचेन पिधाय तु | 

क्रव्यादांशं तु चास्त्रेण नैऋत्ये संत्यजेत् प्रिये ॥ 
मन्त्रमुक्तावल्यामपि- 

आनीयास्त्रेण नैऋत्ये क्रव्यादाशं परित्यजेत् | 
देवांशं मूलमन्त्रेण स्थापयेत् पुरतः Tet: ॥ 

उङ्ीशे तु-कूवांस्त्राभ्यां च नैऋत्यां क्रव्यादांशं परित्यजेत् । इत्युक्तम् | 
गणेभ्वरेऽपि- हं फडन्तेन मूरेन क्रव्यादांशं परित्यजेत् | 
क्रियासारे- इमशानादावाममांसमत्ति यो वहिरुच्यते | 

कल्यादस्तस्य नामास्य त्यजेत् किञचिदुलाशनात् ॥ 
शारदायाम्- संस्कुर्यात् तं यथान्यायं देशिको वीक्षणादियिः। 

ओदार्यवैन्दवाग्निम्यां भौमस्यैक्यं स्मरन् वसोः ॥ 
योजयेहु वहिबीजेन चेतन्यं पावके तथा It 

सारसंग्रहे- प्रदीपकलिकाकारं तेज आवाह्य AeA: | 

ted जाटरवेन्दव-वहिभ्यां पार्थिवस्य च ॥ 

स्यरत्वाऽग्निबीजकेनाऽस्य चैतन्यं योजयेदथ | 

वेन्ववस्तु भरूमध्यस्थो बहिः। उङ़ीरो- 

दीपाहू दीपान्तरन्यायात् स्पुरन्तं सवंतोसुखम् | 
भ्वासमार्गेण मजुवित् कवचेन ततोऽचयेत् ॥ 

शारदायाम्- तारेण मन्त्रितं मन्त्री धेनुमुद्रामूतीरृतम् | 
अस्त्रेण रक्षितं पश्चात् तजुच्रेणाऽवगुण्डितम् ॥ 
afad fa: परिश्राम्य कुण्डस्योपरि देशिकः | 

प्रदक्षिणं तदां तारमन्त्रोच्वारणपूंकम् ॥ 

आत्मनोऽभिमुखं aie जाचुस्पृष्टमहीतलः | 
रिवबीजधिया दैव्या योनावेनं विनिःक्षिपेत् ॥ 

उङ्वीशे- भूमौ च जानुनी त्वा कूचे बीजं च वहि च । 
चैतन्यं डे नमोऽन्तः स्यादनेनोव्थापयेच्छुचिम् ॥ 
रिषबीजधिया वस्या योनौ वशं विनिक्षिषेत् | 
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त्रिषुरासारसमुश्चये--योनावेनं विन्यसेत् स्वाभिवशक्त्रं पश्चादग्निं मुकमन्त्रेण ash | 
इत्युक्तम् | शिवबीजधियेति | रौवशाक्तविषयम् । वैष्णवादौ तु-षिष्णादि- 

बीजधियेति बोध्यम् । बायवीयसंदितायान्तु- 

वहिबीजं समुच्चायं त्वादधीताग्निमासखने | 
योनिमारगेण वे तद्वदात्मनः सम्मुष्ठेन वा ॥ 

योनिमार्गेण मेललोपरिस्थापितयोनिरन्धेण | शारदायाम्- 

पश्चाद् दैवस्य देव्याश्च दद्यादाचमनादिकम् | 

ज्वाखयेन्मनुना ऽनेन तमम्निमथ दैशिकः ॥ 
चित् पिङ्लहनवष्ट-पचयुग्मान्युदीयं च | 
खर्व्ञाक्ञापय स्वाहा मन्त्रोऽयं प्रागुदीरितः ॥ 

wae त॒-हीं हीं ज्वलयुगं दवि प्रज्वलद्धितयं aa: | 

हुं फट् स्वाहेति मन्त्रेण उ्वाखयेत् पावकं सुधीः ॥ 

इत्युक्तम् । wed तु सुखेनैव | तदुक्तम्- 
जयुश्च हताग्निश्च पाणषूपखगादिभिः | 
न कुयद्ग्निधमनं न कुर्या उपजनादिनिा ॥ 

yeaa धमेदग्निं मुखादेषो जायत | 
नाग्निं सुखनेति तु यत् लौकिके योजयेत् तु तत् ॥ ` 

इति | अत्र “ज्वालिनी हमकम णीण्त्युक्तरक्चषणा | यामले- 

तत उत्थाय विधिवत् sear पाणिपुरं सुधीः | 
afd प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम् ॥ 
सछुवर्णवर्णममटं समिद्धं विश्वतोमुखम् | 

उपतिष्ठेत विधिवन्मन्त्रेणाऽनेन पावकम् ॥ 

उङीशे - प्रादेशमात्रा समिधं मूराग्रघतसंप्टुताम् | 
तृष्णीं agt समुत्क्षिप्य fagrat दैवता न्यसेत् | 

शारदायाम्--विन्यसेदात्मनो वे मन्तरैजिहवा हविर्भुजः | 

लिङ्कपायुशिरोषक्त्र-घराणनेत्रेषु aa: ॥ 
वहीरार्धोशसंयुक्तास्सादियान्ताः सबिन्द्वः | 
वणां मन्त्रः समुद्दिष्टा जिहानां सप्तदैशिकैः ॥ 

जिहास्तास्त्रिविधाः प्रोक्ता गुणसेदैन Hag | 
हिरण्या गगना रक्ता कष्णान्या GOAT मता | 
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बहुरूपाऽतिरक्ता च arrest यागकमेस ॥ | 

वहिः रेकः। इरयो यकारः। अर्धीशो दीर्घोकारः। अत्र-साक्विकरसनायां 

ब्रहुरूपातिरक्तयोः Gated बीजक्रमायुरोधेन न तु न्यासक्रमानुरोधेन बहुरूपायाः 

तद्धे न्यसनीयत्वात्। तदुक्तं तन्त्रान्तरे 

सलिङ्खगुदसूर्धास्य-नासनेत्रेषु च क्रमात् | 
विन्यसेदतिरक्तां तां aars बहुरूपिणीम् ॥ 

इति राघवमद्राः। वस्तुतो-- 
हिरण्या गगना रक्ता ST चेव तु सुप्रभा | 

बहुरूपा महेशानि अतिरक्ता तथेव च ॥ 
इत्यनन्तरम्- एककं विन्यसेद् देवि fas पायौ शिरस्यथ | 

वक्त्रे घ्राणे तथा नेत्रे VATS च न्यसेत् ततः ॥ 

` इति वीरच्ूङामणिवचनात्- 
ततः प्रविन्थसेज् fret 22 मन्जी विभावसोः | 

सलिङ्गगुदमूर्धास्य-नासानेत्रेषु च क्रमात् ॥ 
सर्वाङ्गेषु च जिहासता वक्ष्यन्ते त्रिविधात्मिकाः। 
हिरण्या गगना रक्ता ष्णा चैव तु खुप्रभा ॥ 

बहुरूपाऽतिरक्ता च जिह्वाः सप्तेति साच्विकाः। 

इति मन्त्रतन्त्रप्रकाशवचेनाच्चातिरक्तायाः Bas पव न्यासः साधीयान् । 
राधवभटङिखितवचनं च यदि प्रमाणं तदा freed पवेति तत्वम्। शारदायाम्- 

पद्मरागा सखुवर्णाऽन्या तृतीया भद्रखोहिता | 

कोदितानन्तरं saat धूमिनी च करालिका ॥ 
, राजस्यो रसना वहेधिं हिताः काम्यकमेखु | 
विश्वमूत्ति-स्फ् लि ङ्न्य धूष्रवणां मनोजवा ॥ 
लो हिताऽन्या करालाख्या काली तामस्य ईरिताः | 

पताः सप्त नियुज्यन्ते क्रूरकमेसखु मन्त्रिभिः ॥ 

स्वस्वनामसमाभाः SAAT: कल्याणरेतसः | 

अम्य पितगन्धवं -यक्षनाग पिशाचकाः ॥ 

राक्षसाः सत्तजिह्वानामीरिता अधिदैवताः। 

भयिवैवतोक्तिस्ततज्जिहास्थाने न्यासार्थं पूजाथं च । 
जिहासु त्रिवशादीनां तत्तत्कायंसमाप्तये । 

११ 
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ayaa वाञ्छतां सिद्धिं वदथुस्ता वेवतामयाः ॥ 
इति भ्रपञ्चसारवचनाव् तसञ्जिह्वायां तत्ततुदरव्येण daw तासां gad च | 

क्रियासारे- अस्य ay ऋषिश्छन्वो गायष्यश्भिस्तु वैवता | 

बीजं शक्तिस्तु र स्वाहा ऋष्यादीन् पूवेवन् न्यसेत् ॥ 
शारदायाम्-वहिरङ्गमनून् न्यस्येत् TATRA THAT | 

agatha: स्वस्तिपूर्णं sfagges: पुनः ॥ 
धूमव्यापी सप्तजिह्यो धनुद्धर इति क्रमात् | 
षडुङ्गमनवः प्रोक्ता जातिभिः सह संयुताः ॥ 
Aiea तनौ न्यस्येदु वैशिको जातवेदसः | 
मूर्धौसपाश्वेकर्यन्धु-करिपाश्वौसकेषु च ॥ 
प्रदक्षिणवशान् न्यस्येदुच्यन्ते ता यथाक्रमात् | 

जातवेदाः सप्तजिहयो हव्यवाहनसंश्कः ॥ 

अभ्वोद्रजसंक्लो ऽन्यः पुनवंश्यानराहयः | 

कौमारतेजाः स्याह विश्वमुखो देवमुखः स्मतः ॥ 
ताराग्नये पदादयाः स्थुनैत्यन्ता बहिमुत्तयः | 

भासनं कर्पयित्वाऽग्नेमृ re तस्य विचिन्तयेत् ॥ 

आसनं पीठम् । तनाविति शोषः। तत्राधारशक्तयादिवहिमण्डलान्तं fever 

केशरेष मध्ये च पीटशक्तीः तत्रेव रं वहियोगपीटाय नमः इति पीठं च न्यसेत् । 

तदुक्तं तत्रैव- स्वमण्डलान्तं प्रयजेत् पीठेशनवशक्तिकम् | 

पीता श्वेताऽरुणा ष्णा धूघ्रा तीवा स्फुलिद्धिनी ॥ 
रुचिरा उवालिनी trent: इशानोनेव शक्तयः | 
स्वथीजेनासनं द्वा मूत्तिं मूरेन verte ॥ इति | 

तथा-्टं शक्तिं स्वस्तिकाभी तिसुच्चैर्दीरधिर्वो मिर्धासयन्तं जवाभम् | 
हेमाकर्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं ध्यायेद् afx वमौ किं जराभिः ॥ 

ध्यानान्तरमुक्तं स्द्रयामके- 

बन्धूकपुष्पसंकाशां सुतप्तकनकग्रमम् | 

पदस्थं यजमानाथं वदनद्वयशोभितप् ॥ 

सप्तच्छन्दोमयं वैवं विमानोपरि संस्थितम् | 

fasta त्रिपादाग्जं हव्यकव्यविनाशकम् ॥ 

्रह्माध्वयूदुगातहोत्-चतुःःङ्गविराजितम् । 
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पाञ्चरात्रं पाशुपतं कापि च महामतम् ॥ 
बोद्धं वदिकमित्येतत् षट्पिङ्कलविलोचनम् | 
वेदाथ च चतुःश्नोज्रं भ्रौतशास््रमयध्वनिम् ॥ 
सपाटलजटाबद्मणिकोरीरभास्वरम् | 

हेमालङ्कारसंयुक्तं हेमकुण्डल मण्डितम् ॥ 
रक्ताम्भोरुहमध्यस्थं स्वस्तिकासनसंस्थितम् | 

पृष्ठदेशसमालम्बि-तार्तीयचरणाम्बुजम् ॥ 

सदा शब्दायमानं च राजमानं स्वतेजसा | 

शाक्तिं aa सुकसुचौ च चतभिदश्चबाहुभिः ॥ 
तोमरं तालन्रन्तं च सौवण धुतपात्रकम् | 
समेस्जिभिबाहुभिश्च दधानं रक्तवाससम् ॥ 
हिरण्या कनका रक्ता कृष्णा दक्चानने स्थिताः। 

सुप्रभा चातिरक्ता च बहुरूपा च जिदहिका ॥ 
मा रसक्षास्तद्वामवदने नित्यमास्थिताः। 

पताभिः सत्तजिह्ाभिर्पेतं पारिताननम् ॥ 

शारदायाम्--परिषिञ्चेत् ततस्तोयै विशुदधैमेखलोपरि | 
दर्भ रगर्भैमेध्यस्थमेखलायां परिस्तरत् ॥ 

कुरोडीशे-पवं विन्यस्तदेहः सन् परिस्तरणमाचरेत् | 
अर्ध्योदकेन संप्रोष्टय मध्यस्थमेखरोपरि ॥ 
Sata TARR gata दक्षिणे aa: | 
उत्तराग्रं ahaa तु भ्रागग्रमुत्तरे तथा II 
मूलमाच्छादितं कृत्वा Fret तु परिस्तरेत् । 

तथा- मेखलासु च सर्वासु दीपमालां saa | 
गणेभ्वरविमरिन्याम्--पूरवात्ररत्तरा त्रश्च दर्भरग्निं परिस्तरेत् | 

वृक्षिणोत्तरयोः पूर्वतरः पूर्वपथिमयोर्तराग्ररित्यथः | त्रिषुरासारसुश्वये- 

एकमेखलुण्डे निशितमतिमेललाधस्तात् परिस्तरेह Haas 
द्वितीयमेखखोपरि fades तदन्तरालमेखलोपरि न्यसेत् ॥ 

शारदायाम्- निक्षिपेद् दिक्षु परिधीन् ्राचीवजं गुरूत्तमः | | 
कात्यायनः--परिधीन् परिवधत्या्रनिकवृक्षीयान् बाहुमात्रान् पालाशवैकङ्त- 

कारमयवेत्वानिति । तन्ब्रान्तरे- 
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nasa cafted च त्रिपरिथिसदितं sama | 
त्रिपुरासारसमुश्चयेऽपि- 

स्थण्डिलके सिकतानां asa चिन्यसेत् परिधीन् | 

शारदायाम्- प्रादक्षिण्येन सखम्पुज्यास्तेषु ब्रह्माविमूत्तेयः। 
सौत्रामणितन्त्रे-ङृण्डमध्ये विधातव्या पीटपूजाविधानविव् | 

पद्मासनान्तमाधारशक्तधादिमनुभिः क्रमात् ॥ 

उपयुपरि संस्पूज्या वहेरासनशक्तयः | 
पूवां दिदलमूरेष मध्ये पूज्याः कमेण तु ॥ 

आसनशक्तयः पूर्वोक्ताः पीटशच्छयः। शारदायाम्- 

ध्यातं afg यजेन्मध्येगंन्धाचमेनुनाऽभमुना | 
वैश्वानरजातवेदपदै पश्चादिह्ावह् ॥ 
लोषिताक्षपदस्यान्ते TAHA साधय | 

वह्विज्ायावधिः प्रोक्तो AR: पावकवलमः ॥ 

मध्ये षटुस्वपि कोणेषु जिह्वा ज्वालारूचो यजेत् । 
भत्र षटसु कोणेषु मध्ये च यजेदित्यन्वथः। कोणेषु च दईंशानादिक्रिमः। तदुक्तं 

सोपशम्भी- स्दरेन्द-वदिमांसाद-वरूणानिटगो चरे | 

हिरण्याद्याः स्थिता ag रसनाः षडयुक्रमात् ॥ 

मध्यतो बहुरूपा त्विति | 

वायवीयसंहितायाम्- 
हिरण्या प्रागुदग् fargt कनका पूर्वतः स्थिता। 
रक्ताग्नेयी नेती च RISA सुप्रभा मता ॥ 

अतिरक्ता मरुज्जिहा स्वनामस्वगुणप्रभा | 

fafgrat मध्यमा जिह्वा बहुरूपा समराहया ॥ 

तच्छिषेका दक्षिणतो ज्वलन्ती वामतः परा | 

स्वबीजानन्तरं वाच्या इति ॥ 

गणेभ्वरविमरशिण्यामपि- 
क्रोणषटूके च मध्ये च जिह्वाः संपूजयेत् ततः | 
हिरण्या तप्तहेमाभा शरपाणिदिशि स्थिता ॥ 

वेदूयेवणां गगना प्राच्यां दिशि व्यवस्थिता | 
तरणादित्यसंकाशा रक्ता जिहाऽभ्निदिकस्थिता ॥ 
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कृष्णा नीलाब्जसङ्काशा नेकऋरैत्यां दिशि संस्थिता | 
सुप्रभा पद्मरागाभा वारुण्यां दिशि संस्थिता ॥ 

तिर क्ता जवाभासा वायव्यां दिशि संस्थिता । 

बहुरूपा यथार्थामा दक्षिणोत्तरसं स्थिता ॥ 

पता SATS SATATAT बराभयकरा अपि | 

त्रिपुरासारसमुच्चयेऽपि- 
सुतत्तचामीकरलार्वणां स्थिता हिरण्या दिशि शलपाणेः। 
वैदूयेवर्णां कनकाभिधाना या सा निषण्णा दिशि वासधस्य ॥ 

या रक्ता aan दिवाकराभवर्णां सा जिह्वा हरिति सुसंस्थिता छशानोः। 
या कृष्णा विकसितनीलनीरजाभा सा रक्षःपरिच्रतदिगविभागलग्ना ॥ 

QUINTA STS सुप्रभा वरुणदिश्यवस्थिता | 
या महारजतपुष्पसंनिमा गन्धवाहदिशि साऽतिरक्तिका ॥ 
यथाथंसं्ञा बहुरूपिका सा जिहयोत्तरे दक्षिणतः स्थिता सा | 

east fas उक्तो गणेश्वरविमशिण्याम्- 
एधांसि च हिरण्यायां गगनायां ae gay | 
सिद्धां बहुरूपायां रक्तायान्तु यवांस्तथा ॥ 
कृष्णायान्तु Cs: सुप्रमायान्तु शक्तुभिः | 
तिलश्चेवाऽतिरक्तायां कनकायान्तु सवदा | 
सवद्रव्याणि जुहुयात् साधकः ATHAT ॥ 

तन्त्रान्तरे फलं तु काममेदेन क्रमादासामुदीयेते | 
वश्याकषेणयोराधया गगना स्तम्भने मता ॥ 
विद्धेषमोहयो रक्ता कृष्णा मारणकमेणि | 
arm शान्तिके get सुरक्तोश्चारने मता ॥ 
ORT बहुरूपा तु सवंकामफलप्रदा | 

शारवायाम्-केसरेषूक्तमागण पूजयेद्देवताः | 
दरेषु पूजयेन्मूर्तौः शक्तिस्वस्तिकधारिणीः। 
रोकपालास्ततो दिक्षु पुजयेदुक्तलश्चणान् ॥ 

भत्र लोकपालपूजा मेखलाखदर्भोपरि कायां | तदुक्तं तन्त्रान्तरे 
कोणषटूके च मध्ये च जिहाभिः केशरेष्वपि | 
भङ्गमन्त्रस्ततो बाह्ये म्टामिमूत्तिमिः क्रमात् | 
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मेखलाधितदर्भषु दिक्पतीन् geet यजेत् ॥ 
तस्वसारसंहितायाम्- 

पात्राण्यासाद्य विधिवड् हन्दशश्चापि मन्त्रवित् | 
तान्यवेक््य पवित्रेण ara विधाय च ॥ 
पुनः प्रक्षालयेत् पात्रं परिपूयं शुभाम्बुना | 
दच्वाऽक्षतान् पवित्रं च तदुत्पूय निधापयेत् ॥ 
दिश्युत्तरस्यां तत्पात्रं प्रणीतेत्युच्यते बुधैः | 
ततः किञ्चित् प्रणीताम्बु प्रोक्चण्यादाय तञ्जलैः ॥ 

यज्ञसाधनसम्भारं TAA SAAT: | 

ततो ब्रह्माणमावाह्याऽभ्यचेयेन्मूखमन्त्रतः ॥ 
अन्यत्रापि--घामे चास्तीयं दर्भान् बलरिपुहरिवप्रास्तदूध्वं निधाय 

पान्नाणि इन्दशो ऽधोवदनमथ तथौत्तानवक्न्राणि त्वा | 
हन्मन्त्रेणाभिपूर्यान्यतममथ जलमेन्तरपूतैरथेभि- 
रभ्युष्ष्याऽन्वैश्च. FA: सकलमपि हदा सव्यगं हव्यजातम् ॥ इति | 

तन्त्रान्तरे स्ववामभागे ATTA दर्भानास्तीये चोपरि | 
यथावित्तानुसलारेण सौवर्णादीनि कमेणि ॥ 
अधोमुखानि पात्राणि gaat विन्यसेत् | 
उत्तानीकृत्य पात्राणि tera: संप्रपूरथेत् ॥ 

त्रिपुरासारसमुच्चये- 
ततो वामभागे परिस्तीये दर्भान् पुलोमादमजावलवभाशागताग्रान् | 

aged न्यसेद् न्दवरूपेण पात्राण्यथाधोगतास्यानि सर्वाणि धीमान् ॥ 

अथोत्तानितेष्वेषु पात्रेषु पात्रं जरेरेकमापूये तीर्थानि तत्र। 
सुसचिन्त्य तैः Mata कूचेदर्भे्टेदा सन्यभागे स्थितं दरन्यज्ातम् ॥ 

पात्रेष्वपि विरोषस्तत्रेव-- 
सौवर्णान्यपि राजतान्यपिं तथा पात्राणि शोल्वानि धा 
्त्पान्नाण्यपि शान्तिकादिष परं शस्तानि कम स्वि | 
शोव्वक्षदुमशिुभूरुहरतान्येतानि विद्ेषणो- 
च्वारोत्सावनमारणादिषु शशं शस्तानि पात्राण्यपि ॥ 

शौर्वं ताघ्नम् | रोवे वारकः | भक्षद्ुमो विभीतकहुमः। fing: शोभाञ्जनः | 
शारदायाम्-पश्चदादाय पाणिभ्यां सतुक्सुधौ तावधोभरुखौ । 



त्रिशः प्रतापयेत् बह्नौ दर्मानादाय दैशिकः ॥ 
तदयप्रमध्यमूलानि शोधयेत् तेयेथाक्रमात् | 
गृहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेदु दक्षिणेन तौ ॥ 
पुनः प्रताप्य तौ मन्त्री दर्भानग्नौ विनिक्षिपेत् 
आत्मनो दक्षिणे भागे स्थापयेत् तौ क्ुशास्तरे ॥ 

तन्तरान्तरे--ग्रदीत्वा ASIAN GAIA ANE क्रमात् । 
प्रताप्याऽग्नौ त्रिधा दमेमूरमध्या्रकैः स्पृशेत् ॥ 
पुनस्त्रिशः प्रताप्याऽधोमुलावग्नौ कुशान् क्षिपेत् । 

मुखमध्याम्रके न्यस्येच्छक्ती रिच्छादिकाः क्रमात् ॥ 

सुचि शक्तिं सुवे शम्भुं विन्यसेद् हवयाणुना | 
carga इति इच्छाक्षानक्रिया इत्यर्थः । शौवागमे- 

गृहीत्वा सुक्सुवावूध्वंवक्त्रावधोमुखौ क्रमात् | 
प्रताप्याऽङ्नौ त्रिधा व्मेमूखमध्याग्रकीः स्पृरोत् ॥ 
त्रिसूत्रवेष्ितग्रीवौ पूजितौ कुखुमादिभिः। 
कुशानामुपरिष्टान्तौ स्थापयित्वा स्वदक्षिणे ॥ शत्युक्तम् | 

शारदायाम्-भाज्यस्थालीमथावाय प्रोक्छयेदस्त्रवारिणा | 

तस्यामाज्यं विनिक्षिप्य संस्कतं वीश्चणदिभिः ॥ 

तन्त्रान्तरे गव्यमाज्यं समादाय मूखेनेवाऽमिमन्त्रितम् | 

स्वकां ब्रह्ममयीं मूत्तिं सञ्जिन्त्याऽग्नौ धतापयेत् ॥ 

शेवागमेऽपि- गव्यमाज्यं समादाय मूलमन्त्राभिमन्त्रितम् | 

स्वकां ब्रह्ममयो मूत्ति सञ्चिन्त्य चेति ॥ 
गव्यमित्युत्तमकल्यमभिप्रेत्योक्तम् | तदुक्तं पिङ्खामते- 

उत्तमं गोघृतं प्रोक्तं मध्यमं मदहिषीमवम् | 

अधमं छागलीजातं तस्मादु गव्यं प्रशस्यते ॥ इति | 
वायवीयसंहितायाम्- न्यस्य मन्तरं धते मुद्रां दर्शयेद् धेनुसंकिकाम् | 

शारदायाम्- निरा वायव्येऽङ्ारान् हदा तेषु निवेशयेत् । 
ag तापनसु दिष्टं दे गिकीस्तन्त्रवेदिभिः ॥ 

सन्दीप्य वमेयुगलमाज्ये क्िप्त्वाऽनके fixate | 
गुरहंदयमन्त्रेण पवित्रीकरणन्त्विदम् ॥ 
fata व्भेयुग्मेन नीराञ्याऽञ्यं सघम्रणा | 
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अग्नौ विसजंयेद् वभ॑मभिद्योतनमीरितम् ॥ 

धृते भ्रज्वणितान् gata प्रदश्थांऽस्त्राणुना गुरः | 
जातवेदसि तान् न्यस्येदुद्योतनमिदं मतम् ॥ ` 

गृहीत्वा FART पत्युह्या ऽग्नौ जटं स्पृशेत् । 
अङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां दर्भौ प्रादेशसम्मितौ ॥ 
धृत्वोत्पुनीयादस्तरेण धघृतमुत्पवनं त्विदम् | 
तद्वदूदयमन्त्रेण कुशाम्धामात्मसम्मुखम् || 

घृते संप्टवनं gata संस्काराः षड्दीरिताः। 

अङ्ष्ठोपकनिष्ठाम्यामिति | हस्तद्वयस्येति शेषः। उत्पुनीयादिति। भग्नि- 

सम्मुखमिति शेषः । तदुक्तं शौवागमे- 
MANA ATA EATS TATRA: | 
धृताभ्यां सम्मुखं वहेरस्त्रेणोतूप्छवमाचरेत् ॥ इति । 

शारदायाम्- प्रादेशमात्रं Taher दभेयुग्मं धुतान्तरे | 
निक्षिप्य भागौ at इत्वा पक्षौ शुङ्खेतरौ स्मरेत् ॥ 
वामे नाडीमिडां भागे दक्षिणे पिङ्कखां ga: | 

खुषुस्णां मध्यतो ध्यात्वा कुर्याद्धोमं यथाविधि ॥ 
TA खुक्सुवधारणप्रकारो नारदीये-- 

हीयते यजमानो वे सुवमूलस्य दर्शनात् | 
तस्मात् संगोपयेन्मूरं CHS AIT च ॥ 
अत्रे व्याधिकरं प्रोक्तं मध्ये शोककरं स्तम् | 

मुखे हानिकरं the सुवं धारयते कथम् ॥ 
Saige परित्यज्य अग्रे चेव दिरष्टकम् | 
वेदाङ्गं व तन्मध्ये धारयेच्छुमुदया ॥ 

होमसारे- मूलात् षडङ्गुलं CAG चतुरङ्गुलमेव वा | 
प्रकोष्ठे मूलमाच्छाद्य धारयेच्छङ्मुद्रया ॥ 

शारदायाम्-स्ुवेण दक्षिणाद् भागावादायाऽञ्यं हृदा गुरुः | 
gga स्वाहैत्यगनेदेक्षिणरोचने ॥ 
वामतस्तदुवंदादाय aa वदिविरोचने | 

जहयादथ सोमाय स्वाहेति हृदयाणुना ॥ 
मध्यादाज्यं समादाय autora | 
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ज॒हुयादग्नीषोमाम्यां स्वाहेति हृदयाणुना ॥ 
CAAT सुवेणाऽज्यं भागादादाय दक्षिणात् | 
ayaa स्वि्िङ्ते स्वेति तन्मुखे | 
हेति सम्पातयेद् भागे स्वाज्यस्याऽन्वाहुतिक्रमात् ॥ 
इत्यग्निनेत्रवक्त्राणां gated गुरः | 

सम्पातयेह भाग इति । यस्माद भागादाज्यं गृहीत्वा इतं तदुभागे हतशेषं 
क्षिपेदित्यथंः। aga रीवागमे- 

9७७७०७७०७००००७०७७०७७०) सुवेणादाय होमयेत् | 

स्वेत्यग्नौ हेति तदुभागे रोषमाञ्यं क्षिपेत् क्रमात् ॥ इति | 
शारदायाम्- सतारामिर्व्याह्तिभिराज्येन जुहुयात् पुनः | 

भत्र ॐ स्वाहा भूः KANT भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा ड भूर्भुवःस्वः स्वाहेति 
व्यस्तसमस्ताभिः GET: | 'पश्चमिमेजुमिहु नेदिति नारायणीयतन्त्रवचनात् | 

ayia तु-देग्या व्याहृतिहोमञ्च ताराद्ेन चतुषटुनेत् | 
भूरगनये पृथिव्यै च महते वहिवलमा ॥ 
भुवः पदाद् वायवे च अन्तरीक्षाय शब्दतः | 
दिन्याय महते चैव वहिजायावधिः aga: ॥ 
स्वरादित्यचन्द्रमसौ Seat नक्षपदात् aa: | 
TA: स्वाहापदान्तश्च भूमुवःस्वः TE ततः ॥ 
अग्न्यादित्यचन्द्रमसो Sear नक्षत्र इत्यपि | 

भ्यसन्तश्चेव दिग्भ्यश्च महते वहिवह्भा ॥ 
शारदायाम्- ज्यादग्निमन्त्रेण त्रिवारं देशिकोत्तमः | 

गर्भाधानादिका वहेः क्रिया निर्व्॑तयेत् क्रमात् ॥ 
अष्टाभिराज्याहुतिभिः प्रणवेन Gere पथक् | 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं पुनः ॥ 

अनन्तरं जातकमं स्यान्नामकरणं तथा | 
उपनिष्क्रमणं पथ्चादन्ञप्राशनमीरितप् || 
यौलोपनयने भूयो महानाम्न्य महात्रतम् | 

अथोपनिषदं पशाद गोदानोदाहकौ श्रतिः ॥ 
श॒मेषु स्युविषाहान्ताः क्रियास्ताः THAT | 
मरणान्ताः समुद्दिष्टा बहेरागमषेदिभिः ॥ 

१२ 
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ततश्च पितरौ तस्य सम्पूज्यात्मनि योजयेत् | 
समिधः पञ्च जहुयान्मूलाग्रघृतसंप्ठताः ॥ 

उङ्कीशो-इवमग्नेः करोभ्यन्र गभांधानमिति कमात् । 

प्रणवं पूेसुद्धुत्य शेषे वहिषधूं वदेत् ॥ 
हत्वा सपाहुतीरेवं समिधां क्षेपणं तथा | 
ad कमात् पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ 
MARA समाप्याऽथ श्रमापनोदनाय च | 
a कामेश्वरकामेशीभ्यां स्वाहेति त्रिवि निश्चिपेत् ॥ 

वहिश्च पितरो मन्त्री स्वदेहे विनियोजयेत् | 

इ्देवस्य नाम्ना तु वहेनांम समाचरेत् | 

कामेश्वरकामेभ्वरीभ्यामिति तु श्रीविद्यायाम्। अन्यत्र वागीश्वरवागीश्वरीभ्या- 

मिति faq quiaa— 

आज्याहुत्यष्कं हुत्वा AHA समाचरेत् | 

देशिकस्त्वमुकोऽसीति मुरुमन्तरेण कल्पयेत् | 
घायवीयसंहितायाम्--. 

जातं ध्यात्वेवमाकारं जातकमं समाचरेत् | 
नालापनयनं HAT ततः संशोध्य सूतकम् ॥ 

शिवाग्निरिति नामास्य कत्वाऽऽहतिषुरःसरप् | 
पि्रोविसजनं शृत्वा चौरोपनयनादिकम् ॥ 
अथोद्वादावसानञ्च FIT संस्कारस्य तु ॥ 

नारापनयनप्रकारस्तु शेवागमे- 

वहेरिशाऽख्ममन्त्रेण ततो नालापनुच्तये | 

समिधः पञ्च जुहुयात् प्रान्ते FS धृताप्ठुताः ॥ इति। 
वायवीयसंहितायाम्- 

ताः पाङाश्यः परा वापि यज्ञीया दादशाङ्ुलाः | 

अवक्रा न स्वयं शुष्काः सत्वचो नित्रंणाः समाः ॥ 
दशाङ्गुला वा विहिताः कनिषठाङ्गलिसम्मिताः । 
प्रादेशमात्रा वाऽखामे होतव्याः सकला अपीति ॥ 

पवश्च सकटसंस्काररोषे ततपित्रोविंसजेनं नालापनयनीये पञ्चसमिखोमश्च 
TAT UTAH AAT | भत्र गोदानानन्तरं सम्रावर्तनमपि wee! age 



a र 

गणेभ्वरविमरिन्याम्-समावत्तंनमुद्ाहमाधानश्च ततः परमिति । 
न्रिपुराखारेऽपि- तेनैव समाव्त॑नविवाहयो गाहुतीज्ञ इयात् | 

शारदायम्-मन्त्रैजिंहाङ्खम् तीनां क्रमा वहेयंथाविधि । 
प्रत्येकं जुहुयादैकामाहुतिं मन्त्रवित्तमः ॥ 

गणेष्वरविमशिन्याम्- 

ज् हुयादङ्गमन्त्रा्ैस्तारायैश्च AHA सत् | 

तत्तत्स्थानेषु शितधीः स्वाहान्तैश्च यथाक्रमम् ॥ 

भन्नाऽयपदैन लोकपारुतदस््राणां ग्रहणम् | शारदायाम्- 

अवदाय सनुवेणाज्यं चतुः सुचि . पिधाय ताम् । 

aan तिष्ठननेवाऽग्नौ देशिको यतमानसः ॥ 
जुहुयाद् वहिमन्त्रेण वौषडन्तेन सम्पदे | 

शेवागमे तु विशेषः--ध्रतेन खुचि पूर्णायां निधायाऽधोसुषं सवम् | 
ASA पुष्पमारोप्य पश्चादु वामेन पाणिना ॥ 

पुनः स्येन तौ धृत्वा शङ्कखन्निभमुद्रया | 

समुदह्गतोध्वंकायश्च aaa: समुत्थितः ॥ 

नाभौ तन्मृलमाधाय श्च्कग्र व्यभ्रलोचनः । 
वामस्तनान्तमानीय तयोमूलमतन्द्रितः tt इति । 

गणेश्वरविमशिन्याम्- 
महागणेशमन्त्रेण पूंपूवेयुतेन च | 
तारादिबीजषट्केषु करणेष्वद्रिवणंकः ॥ 

भिन्नेषु दशधा हुत्वा समस्तेन सुरेश्वरि | 

प्रपञ्चतारेऽपि- तारायैदंशमिेदैः qaqaeaatead: | 
मनुना गाणपत्येन ज॒हयाश्च दशाहूतीः ॥ 

जञहुयाच्च चतुर्वारं समस्तेनेव तेन तु | 

तन्मन्त्रस्तृङ्ीरो- प्रणवं श्री्महामाया स्मरं ग्लौमात्मकं पुनः | 

पञ्चान्तकः बिन्दुयुतं Set गणपतिं ततः ॥ 

qua वरदै चेति सर्वान्ते जयमालिखेत् | 

मे वशमानय स्वाहा विंशात्यर्णो गजान्तकः ॥ 

शारदायम्-हतः पीठं समम्यच्यं देवताया हूताशने | 

भचंयेदु बहिरूपां at दैवतामिष्टदायिनीम् ॥ 

~~ ~ => ee का > ० 9 ee ~ न = 
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वीरुडामणौ तु-पश्चात्पीटदैवतानामेकेकाज्याहुतीस्ततः | 
अचेयेवु वहिरूपां at गन्धपुष्पादिभिः कमात् ॥ 

इत्युक्तम् । तेनाधारशक्तधादिपीरमन्त्रान्तं सम्पूज्य पकेकामाहुतिं दश्वा श्- 
Raat तत्रावाह्योपवारेः सम्पूज्यावरणदैवता भपि पूजयेदिति सिद्धम् । उडीदो- 

वहिमुखे यन्त्रराजं रश्मिजालसमन्वितम् | 
विभाठ्ाराधयेन्मश्तरी श्रीमत्त्रिपुरसखुन्दरीम् ॥ 

तथा- तत श्रावृ्तदैवानामेकेकामाहुतिं हुनेत् | 

सङ्टपञ्च ततः त्वा काम्यहोमं समाचरेत् ॥ 
स्वाहान्तं मूखमुच्चार्य दैवताय flag हुवन | 
जदुयाञ्ञ्वालिते बही संख्या च परितश्चरेत् ॥ 

शारदायाम्- तन्मुखे जुहुयान्मन्त्री पञ्चविंशतिसंरुयया | 
आज्येन मृलमन्त्रेण वक्त्रैकीकरणं त्विदम् ॥ 

शैवागमे- इतीष्टवक्त्रे वक्त्राणामन्तर्भावस्तु चैकता | 
अथवा कुण्डमानत्वं यदीष्रवदने स्मरैत् ॥ 

अन्तमव्यानि वक्त्राणि तद्रैकीकरणं मतम् | 

वहिदेवतयोरेक्यमात्मना सह भावयेत् | 
मूलमन्त्रेण जहुयादाज्येनेकादशाहुतीः ॥ 

नाडीसन्धानमुदिषटमेतदागमवेदिभिः। 

जुहूयादङ्खमुख्यानामाच्रतीनामयुक्रमात् ॥ 

पकौकामाहुतिं सम्यक् after दैशिकोत्तमः। 

अन्ते HOA दशाहूतयो Far: । तदुक्तं त्रिपुरासारे- 
परिवारस्यैकेकां देव्यास्तु दशाहुतीजुं garg | 

इत्यधिवासविधिः 

अथ दिनङ्त्यम् 
शारदायाम--प्रात्तरुत्थाय AEA: पुनराञ्याग्वितैस्तिलैः। 

stat करपविदितेः सदस साकं पृथक् ॥ 
अहयुरिति। आचाय ऋत्विजश्चत्यथः। अश्र तिलाद्यः सरुवेण करेण वा 

होतव्याः । aga वायवीयसंहितायाम्- 
सुवेणाञ्यं समित्पाण्या ear शेषं करेण वा | 
तत्र दिव्येन होतव्यं तीर्थेनार्षेण धा तथेति tt 
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मकशकपिलवश्चरात्रे- तअप्रदीसे न होतव्यं मध्यमे चाप्यनिन्धिते। 

seta ठलिहानेऽग्नौ होतव्यं कमं सिद्धये ॥ 
बह्बृचपरिगिष्टेऽपि-- | 

अधोमुखः सधूमे तु ALATA यो हुताशने 
यजमानो भवैदन्धः सपुत्र इति च श्चुतिः॥ 

छन्वोगपरिशिष्टेऽपि- 

योऽनचिपि जुहोत्यग्नौ व्यङ्ारिणि च मानवः | 
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्चोपजायते ॥ 

त्रिषुरासरे-अन्नेः कणे होमतो व्याधिवाधा नेत्रेऽन्धत्वं नासिकायामथाधिः। 
वरव्यच्छेदो मस्तके स्यान्मुखान्तर्होमिं कुर्यात् तेन नित्यं विपभ्वित्॥ 

लन्त्रान्तरे- यतः काष्ठं ततः श्रोत्रं यत्र धूमोऽत्र नासिका | 

यत्रा ऽस्पज्वटनं नेत्रं यत्राऽङ्गारस्ततः शिरः ॥ 
यत्र प्रज्वलिता ज्वाला जिहा सा जातवेदसः । ̀  

अन्यत्रापि-सधूमोऽच्निः शिरो जेयं निधूमश्चक्षरेव च । 
ञ्वलतङ्शो भवेत् कणः Higa नासिका ॥ 
अग्निर्ज्वालायते यत्र शुद्धस्फरिकसन्निभः। 
age तत्र विज्ञेयं चतुरङ्गुलमानतः ॥ 

वनदुगांकत्पे- यत्र काष्ठं तत्र शनोत्रे यत्र धूमस्तु नासिके | 
यत्राऽद्पजञ्वलनं नेत्रं AA भस्म तु तच्छिरः Il 

यत्रैव ञ्वलितो बहिस्तत्न जिहा प्रकीत्तिता | 
शारदायाम्- वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत् समिद्धोमेषु दे शिकः | 

शयानमाज्यहोमेषु निषण्णं शेषवस्तुषु ॥ 
तथा-स्वर्णसिन्दूरबालाक-कुङकमक्षौद्रसन्निभः | 

सुवर्णरेतसो वर्णः शोभनः परिकीत्तितः ॥ 
भेरीवारिवहस्तीन््र-ध्वनिवहेः शुभावहः | 
नागचस्पकपुन्नाग-पाररायुथिकानिभः॥ 
पशन्दीवरकट्हार-सपिर्गुग्यलसक्निमः। 
पावकस्य शुभो गन्ध इ्थुक्तस्तन्त्रवेदिमिः ॥ 
प्रदक्चिणास्त्यकतकम्पाश्छव्राभाः शिखिनः fre: | 

शुभदा यजमानस्य राज्यस्यापि विरोषतः ॥ 
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GATT धूमो वहेः परोक्तः TATA: | 

GU: छृर्णगतेवर्णो यजमानं विनाशयेत् ॥ 
श्वेतो राज्यं निहत्याशु वायसस्वरसक्निभः। 
खरस्वरसमो वहध्वे निः सवंविनाशर्त् ॥ 
पूतिगन्धो gest होतदःखप्रदो भवेत् | 

छिन्नवत्तां शिखां gateget धनपरिक्षयम् ॥ 
शुकपक्षनिभो धूमः पारावतसमप्रभः। 
हानिं तुरगजातीनां गवाश्च कस्ते चिरात् ॥ 

पवं विधेषु दोषेषु प्रायधित्ताय दैशिकः | 
मूकेनाज्येन जुहुयात्पञ्चविंशतिमाहृतिम् ॥ 

त्रिपुरासारे त॒-वस्वधिकं शतमाज्यैजजहुयाच्छान्तिकममीष दोषेषु | 
अस्त्रेण साधकेन्द्रस्तनुयादथ चक्रपूजां च ॥ इत्युक्तम् | 

शारदायाम्- ततः सुधौतदन्तास्यं ana शिष्यं समादितम्। 
पाययित्वा पञ्चगव्यं कुण्डस्यान्तिकमानयेत् ॥ 

भ्रयोगसारै-- पञ्चगव्यं यथाप्रोक्तं पीत्वाचान्तं यथाविधि | 

दारेण दश्चिणेनाऽथ यागस्थानं भ्वेशयेत् ॥ 

शारदायाम्--विरोक्य दिव्यद्रष्टया तं तच्चैतन्यं हदम्बुजात् | 

गुररात्मनि संयोज्य कुयादध्वविशोधनम् ॥ 

तन्त्रान्तरे-हृदि स्थितं तच्चैतन्यं भ्रस्फुरततारकारृतिम्। 
आदाय स्थापयेत् स्वीये हदये. ङुशमुदया ॥ 

षड़न्वयमहारत्ने-शोधनं नाम तच्वानां कारणीकत्वचिन्तनम्। 
वर्णादीनां कलानाञ्च तस्यां चिदेक्यचिन्तनम् ॥ 

अथाघ्वहोधनम् 
शारदायाम्-उक्तं कलाध्वा तत्वाध्वा भुवनाभ्वेति च त्रयम् | 

वर्णाध्वा च पदाध्वा चःमन्त्राध्वेत्यपरं अयम् ॥ 
वायवीयसंहितायां--अच्र शब्दास्त्रयो ऽष्वानस्त्रयस्त्वर्थाः समीरिताः | 

तन्त्रान्तरे मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वेति च शब्दतः | 
भुवनाध्वा च तरवाध्वा Hares चार्थतस्त्रिधा ॥ 

यत्र तु संदारक्रमेणोक्तिः। शारदायान्तु खष्टिक्रमेणोति केयम् | 
शारदायाम्-निष्ताधयाः कलाः पञ्च कलाध्वेति gata: ॥ 
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तरवाध्वा बहुधा भिन्नाः शैवाद्यागममेदतः | 
षटत्रिंशच्छेवतस्धानि हात्रिंशदुवेष्णवानि तु ॥ 
चतु्िंशतितत्त्वानि मैत्राणि प्रतेः पुनः | 
उक्तानि दशतसरवानि aa च Prater: ॥ 
तत्वानि शेवान्युच्यन्ते शिवः शक्तिः सदाशिवः | 
bad विधया साधं पञ्च श॒दान्यमूनि हि ॥ 
माया कारश्च नियतिः कला विद्या पुनः स्तिः | 
रागः पुरुष एतानि शुद्धाशुद्धानि सत्त a | 
प्रकतिर्बुद्धयहङ्कारी मनो क्ञानेन्दियाण्यथ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि aera पञ्चभूतानि दैशिकाः। 

एतान्याहुरशद्धानि चतुरविंशतिमागमे ॥ 
शौवानामपि तस्वानां विभागोऽज्र प्रदर्शितः | 

शद्धानीति-आणव-कामेण-मायीय-मलत्रयरहितत्वं शुद्धत्वम्। तत्र आणको 
नाम सदाशिवत्वेन स्वस्यानवमर्शः। कामेणो नाम पुण्यपापवानहमिति प्रतीतिः। 
मायीयो नाम भहङ्कारादावात्मनुद्धिः । शुद्धाशुद्धानीति | कारणत्वेन मलत्रयराहित्या- 
च्छुद्धानि | का्यरूपत्वेन तदुयुक्तत्वादशुद्धानी्य्थः | 

तथा-जीवप्राणधियश्ित्तं ज्ञानकर्मेन्द्रियाप्यथ | 
तन्मात्राः पञ्चभूतानि Cera तेजसां त्रयम् ॥ 

वासुदेवादयश्चेति तस्वान्येतानि शाङ्किणः। 

पञ्चमूतानि तन्मरा्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा ॥ 
गर्वो बुद्धिः प्रधानञ्च मैत्राणीति विदुर्बुधाः | 

निचृत्ताद्याः कलाः पञ्च तत बिन्दुः कडा पुनः ॥ 

ava: शक्तिः सदापूवंः शिवश्च प्रकृतेविदुः | 
आत्मविद्या शिवः पश्चाच्छिवो विद्या स्वयं पुनः ॥ 

aaa च तत्वानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मनः। 
तच्वाध्वा कथितो ae: तत्तदागमवेदिभिः ॥ 
ईरितो भुवनाध्वेति भुवनानि मनीषिभिः। 

भुषनानि चतुर्दश । श्भुवनाध्वेति कथितो भुवनानि चतुदेशेति गौतमीयतश्त्र- 

वचनात् | वायवीयसंहितायान्तु- 
आधाराधुम्मन्यन्तं च भुवनाध्वा seat fete: | cere | 
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तथा व्णाध्वेति वद्न्त्य्णानादिक्ान्तान्मनीषिणः। 

वण सिंहः पदाध्वा स्यान्मस्त्राध्वा मन्त्रराशयः ॥ 
वायघीयसंहितायान्तु- ` 

अनेकमेदसंभिन्नः पदाध्वा पवसंहतिः | - 

महामन्त्रोपमन्त्राणां वत्ततेऽवयवात्मना ॥ 
प्रधानावयवत्वेन सोऽध्वा पञचपदात्मकः | 

गौतमीयेऽपि- पदाध्वा पदसमूहः स्यादित्युक्तम् । मन्त्रराशय इति । षेदिक- 

तान्त्रिकमन्त्रसमुहः- मन्त्राध्वा मन्त्रराशिः स्यात्ते हि वैविकतान्त्रिकाः | 
इति गौममीयववनात् । शारदायाम्- 

क्रमादेतादध्वनः षट् शोधयेद् गुरुसत्तमः। 
पदान्धुनामिषदुभाल-मुध्वंस्वपि शिशोः स्मरेत् ॥ 

ततः कूर्चेन विधिवत् तं स्पृशन् BEAN गुरुः | 
आचार्यकुण्डे संशुदधैस्तिरराञ्यपरिष्टुतैः ॥ 
शोधयाम्यमुमध्वानं स्वाहेति पृथगध्वना | 
ताराद्यमाहुतीरष्ठौ क्रमात् तान् विर्यं नयेत् ॥ 
शिवे शिवात् तान् संखीनान् जनयेत् खष्टिमार्गतः। 
विरोकयन् दिव्यद्ष्टधा तं शिश देशिकोत्तमः ॥ 
आत्मस्थितं तच्चैतन्यं पुनः शिष्ये नियोजयेत् | 

कुराण्वे- श्ृद्रसंकरजातीनां नाध्वशुद्धिविंधीयते | 
पादोदकप्रदानाचैः करर्यात्पापविमोचनन् ॥ 

शारदायाम्- शुचा Tela दत्वा मूलमन्त्रेण दैशिकः | 
वायवीयसंहितायाम्- 

ततो होमावशिष्टेन घृतेनापूयं वै aay | 
निधाय पुष्पं तस्याग्रे सुषेणाऽधोमुखेन ताम् ॥ 
ATT समाच्छाद्य मूङेनाऽञ्जखिनोत्थितः। 
वौषडन्तेन जुहुयाद् धारां तु यषसम्मिताम् ॥ 

हयभीषपञ्चरात्र- इत्वा च हविषा दधात् खला पर्णाहुतित्रयम् | 
दौषदडत्तेन HERO -.१०,११०१०१.०.००.१.. ॥ इति । 

नारव्पञ्वरात्रे -भभवि तु TARAS शोमद्रन्येण FTA । 
तस्योपरि धृतं दधात् aged कङुमाविकम् 



तैतीयस्सरङः bg 

वुणायागे-मुटं नमोऽन्तसुश्वाये घामपादपुरःसरम् | 
व्यात् quight मन्त्री पराग्रतधिया ततः ॥ 

अत्रेषठदैषतावरणदेवताभ्य पकौकामाहुतिं प्रयच्छति | गौतमीयदन्े- 

ARAN च समादाय धृतेनापूयं तल्युनः। 
होमद्रव्याणि निःक्षिप्य नाभौ संस्थाप्य तौ पुनः॥ 
BENITA मुना दद्यात् पूर्णाहुतिं पुनः | 

CAT प्राणवुदिदेदधर्माधिकारतो जाब्रतस्वप्रसुषुप्त्यवस्थासु मनसा are 
ATT हस्ताभ्यां पद्रधामुदरेण शिश्ना यत् स्यतं यदुक्तं यत् छृतं तत् ad ्रकषार्पणं 
भवतु स्वाहा | 

| ब्रह्मापेणमनुः सोऽयं ब्रह्मापेण विधौ स्रुतः | 

od होमविधिं कृत्वा कुण्डस्थण्डिल्देवताः ॥ 

दिकूपार्देवताश्चापि अङ्कुरापेणदेवताः। 
आनयेत् कटदो चापि कष्णीक्यं भावयेह गुदः ॥ 

रृष्णेति। प्रङृताभिप्रायेण । शारदायाम्- 

उद्वास्य देवतां कम्मे ATT सावरणां गुरः | 
पुनर्व्याह्ृतिभिहु स्वा जिह्यादीनां विभावसोः ॥ 

पकोकामाहुतिं द्वा परिषिच्याऽद्विरात्मनि | 
पावकं योजयित्वा स्वे परिधीन् सपरिस्तरान् ॥ 
नैमित्तिके दहेन्मन्त्री नित्ये तु न दहेदविमान् | 

व्याहतिमिमंहाव्याहतिभिः। (पुनः समापयेद्धोमं महाष्याहतिपूर्कमि!ति 
वनात् । तत्प्रकारस्तु गौतमीये-- 

पूर्णाहुतिं ततो व॒द्यादद्विश्चैव विधानवित् । 
& भूरभ्रये पृथिव्यै च महते स्वाहया तथा ॥ 
भुवो वायवे चान्तरीक्षाय महते स्वाहया ततः | 

स्वश्न्वरमसे दिग्भ्यश्च नक्षत्रेभ्यश्च स्वाहा ॥ 
ab भूरभुवःस्वश्वन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यश्च महते स्वाहा | पावकं योजयित्वैति । 

तत्परकारस्तु गणेभ्वरविमर्शिण्याम्- 
भो भो वहे महाशक्ते स्वेकमेप्रसाधक | 

कर्मान्तरेऽपि सम्पाते सन्निधिं कुर साव्रम्॥ 
इति मन्त्रेण eat वहिमुद्धासयेदपीति | 

१३ 
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शारदायाम्- नेर शिष्यस्य बध्नीयान् नेत्रमन्त्रेण वाखसा | 

महाकपिरपञ्चरा्रे — नवेन शुङ्कवस्त्रेण AT MAT । इत्युक्तम् | 

पिङ्कलामते- ने्वसतरेण att नेत्रमन्त्रेण बन्धयेत् | 
नारायणीयै- नेत्रादनेत्रमन््रेण बन्धयेदिति | 
शारदायाम्- करे ग्रहीत्वा तं शिष्यं कुण्डतो मण्डलं नयेत् | 

तस्याञ्जलिं पुनः पुष्पैः पूरयित्वा यथाविधि ॥ 

कलरो वैवताप्रीत्ये ATTA AC | 
नारायणीये- न्यासं शिष्यतनौ त्वा तं प्रवक्षिणमानयेत् | 

पश्चिमद्यारमानीय क्षेपयेत् कुखुमाज्ञलिम् ॥ 

पिङ्गलामते-पुष्पैरज्ञलिमापूये योगपीठे प्रदापयेत् | 
पथिमोत्तरस्दरनदरे पुष्पपातः शुभोऽशुमे ॥ 
आत्मयागक्रमादू भूयः संहत्योत्पाद्य दैशिकः | 

तत्तन्मन्त्रोदितान् न्यासान् कुर्याद् Fe शिशोस्तदा ॥ 

भात्मयागो भूतशुद्धिः । प्रयोगसारे-- 
गुणांशेन परथिव्यादिभूतानि विर्यं नयेत् । 

यथावत् पिण्डसंस्थानि संहारक्रमयोगतः ॥ 

ततः सृषिकमेणौव पिण्डं सम्भावयेत् तदा | 

प्रन्व्तन्त्रप्रकारो--उपविश्यासने दिव्ये संहरेत् तस्य विग्रहम् | 

गन्धादिघ्राणसंयुक्तां पथिवीमप्ु संहरेत् ॥ इत्यादि | 

शारदायाम्-पञ्चोपवारैः कुम्भस्थां पूजयित्वेष्टदैवताम् | 

तस्यास्तन्त्रोक्तमागेण विदध्यात् सकलीरृतिम् ॥ 

एतदनन्तरं वैवतासकाशाहु वरप्राथनसुक्तमाचार्थंः- 
कारुण्यनिखये दैवि सवंसन्निधिसंश्रये | 

OTIS मातः Haaren, शिशो कुरु ॥ 

arora: arg: पाशितस्य Beate | 

दीनस्यास्य TATA कुर कारुण्यमीभ्वरि ॥ 

दैहिकामुष्मिकौरमोगेरपि संबध्येतामसी | 

स्वभक्तिः सकरा चास्मै दीयतां निष्कलाश्रये ॥ इति | 

धरयोगलारे-अथैशान्यां दिशि यदा मन्त्रविन् न्यस्तविग्रहम् | 
पीटस्य चतुरखायां वेधां धूमाग्रपाणिना ॥ 



TATRA: ek 

अभिषिऽ्चेत् स्वकं शिष्यमात्मतस्वायुवत्तिनम् | 
सोमशग्भौ- यागालयादु दिशीशस्य रचिते स्नानमण्डपे | 

gate करद्वयायामां वेदिम्ाङ्गरोच्छिताम् ॥ 
sfiqvataraa ax विन्यस्यानतमासने | 
शिष्यं निवेश्य पूर्वास्यं सकलीरत्य पूजयेत् ॥ 

तत्रैव स्नाने तूवन्मुखं मुक्तौ पूवेवकत्रं च भुक्तये । 
अन्यत्रापि- मण्डलं त्वीशदिक् कृत्वा सुमुकषूचत्तराननान् | 

भुक्तये पूवेवकत्रांश्च शिष्यांस्तत्र निवेशयेत् । 
शारदायाम्- नदत्सु पञ्चवायेषु साधं विप्राशिषा गुरः | 

विधिवत् छम्भसुदत्य तन्मुलस्थान् BZA | 
शिशोः शिरसि विन्यस्य ara मनसा जपन् | 

मूरेन साधितैस्तोयैरभिषिऽचेत् तमात्मवित् ॥ 

मातृकां विलोममातृकाम्। श्षाचैरान्तैरर्णैरभिपूर्णतत््वस्त्ररु्तमन्त्रा्ै'रिति 

दीपिकाकव्चनात् | 
शिष्यशिरसि संयोज्य विलोममातृकां जपन् | 

मुलमन्त्रं तथा जप्त्वा कुर्याद् दैवाभिषेचनम्॥ 

इति गौतमीयवचनाच्च । तथा-- 
पूजितां पुनरादाय वधेनीमस्त्ररूपिणीम् | 
तस्याः सुसाधितैस्तोयैः सिश्चेद्रक्षाथंमञ्जसा ॥ 
भवशिष्टेन तोयेन शिष्यमाचामयेद् गुरः | 

ततस्तं सकलीकृत्य वैवतात्मानमात्मवित् ॥ 

उत्थाय शिष्यो विमले वाससी परिधाय च | 
आचम्य वाग्यतो भूत्वा निषीदैत् सन्निधौ गुरोः ॥ 
दैवतामात्मनः शिष्ये संक्रान्तं दैशिकोत्तमः। 
पूजयेद् THATS सम्भावयंस्तयोः ॥ 

qag frat ततस्तस्मै विनीतायाम्बुपूवंकम् | 
वसिष्ठसंहितायां- ततस्तच्छिरसि स्वस्य हस्तं दत्त्वा शतं जपेत् | 

अष्टोत्तरशतं वापि दद्यादुदकपुवेकम् ॥ 
गौतमीये-न्यासजाटं तस्य 8B गुखः संन्यस्य यज्ञतः | 

दक्षकर्णे वदेन्मनत्रं त्रिवारं पूर्णमानसः ॥ 
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कुखासूते-षियां त्रिः कथयेत् कणे चाविल्लाने च घा पुनः | 
दीपिकायां-ऋष्यादियुक्तमथ मन्त्ररं यथाहु ब्रयाल्तिशो गुरुरनध्येमवामकपण | 

उन्यत्रापि--दक्चकर्णे त्रिंशो विध्ामेकोच्चारेण चोख्चरेत् | 
पष विधिरद्विजातीनां स्त्रीशद्राणाश्च वामतः | 

त्त्रान्तरे--भावयोस्तुल्यफलदो भवत्वेवसुदीरथेत् | 

प्रसक्नववनस्तस्मै शिष्याय मुनिपुङ्गवः ॥ 
स्वतो ज्योतिमंयीं विद्यां गच्छन्तीं भावयेदु Te | 

आगतां भावयेच्छिष्यो नतोऽस्मीति विरोषतः ॥ इति | 

गौतमीये--गणेशादिमनुं चोक्ता समयान् कथयेदु गुरः | 

गणेशादिमन्त्रदानं पश्चायतनदीक्षापक्षे। दक्चिणापूत्तिसंहितायाम्- 

समीपे चक्रराजस्य सम्यगभ्यच्यं दैशिकः। 

AAACN Sart सुन्दरं नाम कल्पयेत् ॥ 

आत्मानं योजयित्वा तु गुरुभिर्मानवेस्ततः | 

स्मर्तव्या शुरवः सवं सम्यक् प्रणतिपू्ंकम्॥ 
भूमौ लिखित्वा frat च सम्यक् पुष्पादिभियजेत् । 
शिष्याय agite विद्यां serait शतधा प्रिये ॥ 

यदि स्यान्महती प्रीतिः शिष्यस्य प्रणतस्य च | 

तदेकोच्चारमात्रेण दक्षकर्णे जपेत् पराम् ॥ 

तन्त्रराजे--उक्तरक्षणसम्पन्नं शिष्यमाचारभूषणम् | 
पञ्चषरृकूटविधाभ्यां शोधितं warez: ॥ 

कलदीरभिषिच्यायुं श्रीचक्रं सक्तिवेश्य वे | 
आधारे हदये मूध्नि चक्रं सञ्चिन्त्य मध्यतः ॥ 
स्वान्तादावा्य संस्थाप्य संपूज्य न्याससंयुताम्। 

त्रिशो विद्यां ata कर्णे दैव्यात्मा पूणमानसः ॥ 

दैवतागुरुमन्त्रात्मतस्वेक्यं भावयेन्मुदा | 
शतं जपेत् caret निकटे त्रिदिनं वसेत् ॥ 
न चेत् सश्चारिणीशक्तिगंस्मेति न संशयः | 
तस्मात् तदन्तिके तस्य पूजादैशाविृहु षसेत् ॥ 

गौतमीये--तिदिनं निवसेद् भक्तथा सिये गुरुसन्निधौ | 
अन्यथा तहुगतं तेजो गुस्मेति न संशयः ॥ 



achiaeacy: 

मन्रतन्त्रप्रकारो-भावार्याद्नभिप्रा्तः प्रा्षश्चादसदक्षिणः | 

सततं जप्यमानोऽपि मन्त्रः सिद्धिं न गच्छति ॥ 
सर्वस्वं वा aga वा वित्तशाल्यविवजिताम् | 
गुरवे दक्षिणां दत्वा ततो मन्त्रग्रहो मतः ॥ 

तन्त्रान्तरे गोभूहिरण्यं विपुर गृहशेत्रादिकं बहु । 
न चेदधं तदधं वा तदुदशांशमथापि वा ॥ 
अङ्केशावन्नवस्त्रादि eng वित्तानुसारतः | 

ब्रह्मसंहितायाम्- अदक्षिणं छृतं कमं वृथा नारद् निश्ितम्। 
वीणां मे दक्षिणां दैदि साक्चसूत्रकमण्डलुम् ॥ 
ततो मन्तरं गृहाण त्वं यथाविधि महामुने | 
विधिहीनं छृतं कमं सिद्धिं नैव प्रयच्छति ॥ 

गौतमीये--गरषे दक्षिणां दद्याद वित्ताधं भक्तितत्परः | 
aged वा ततो दद्याद् यथाशक्तयाऽथ भक्तितः॥ 
वित्तशाटथं न कुर्वीत रतेऽन्थं समावहेत्। 
गोमृदिरण्यवस्त्रादि गुरवेऽथ निवेदयेत् ॥ 
गुरुपुत्राय तत्पत्न्ये तच्छिष्याय स्वशक्तितः | 
वस्त्रालङ्करणं दद्याद भोज्यमिष्टं यथास्चि ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां garg वस्त्रालङारसंयुताम् | 

ब्रह्मसंहितायाम्-प्रणीतामाजेनं इत्वा दाच्च ब्रह्मदस्षिणाम् | 
स्वस्ववित्तायुसारेण रोभमोदविवजितः ॥ 
ततो ब्रह्माणसमुद्वास्य ब्राह्मणान् भोजयेद्थ | 
आशीवेचोभिविदुषामेध्यमानः सुली भवेत् ॥ 
CaN ततः प्राश्य कुक्कुटाण्डप्रमाणकम् | 
मन्त्रितं मन्त्रगायश््या ॥ इति। 

वायवीयसंहितायाम्- 
मण्डपं गुरवे TINE यागोपकरणैः सह | 

नारायणीय-महाकपिरपञश्चरात्रयोः- 
मन्तरं द्वा सहस वे स्वसिद्धे देशिको जपेत् | 

भन्यत्रापि-भष्टोत्तरं सहस्रं स्वशक्ति्ानानवाप्तये । जप्यात् | 
कुखामरते-वण्डवत् प्रणतं शिष्यं सर्वांथारांश्च शिक्षयेत् | 

१०१ 
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तन्त्रान्तरे लानसन्ध्ये सदाचारं नित्यं काम्यं तथेव च | 
मन्त्रसिदधिप्रकाराश्च रशिष्यायाऽभिवदेद् गुरः ॥ 

समयाचार वश््यते | दीक्षादिवसे उपवासो fafa: | तदुक्त - 
योगिनीतन्त्र- मन्त्रं दरवा गुरुश्चैव उपवासं य भाचरेत्। 

महान्धकारनरके Hata a नान्यथा ॥ 
दीक्षां द्रवा यदा मन्त्री चोपवासं समाचरेत् 

तस्य दैवः सदा शः शापं दत्तवा पुरं वजेत् ॥ 

अथ वीरदीक्षायां feats: 
लत्र भूतशुचि-माकृकान्यास-षोढान्यासाविकं सवं शुर स्वशरीरे शक्तिशरीरे 

च विधाय कर्शस्थापनं श्रीपात्रादिस्थापनं च कृत्वा दृतीयागक्षमेण कुण्ड- 

गोलोत्थद्रब्यमुत्पाय संस्कृत्य मत्स्यमांसादरेरपि संस्कारं विधाय वष्यमाणवीर- 

पूजाक्रमेण देवताः संपूञ्य शिष्याय मन्त्रदानसमये-- 
शिष्यहस्ते महेशानि पात्रं द्वा Haake | 

इति वीरचूड़ामण्युक्तवीरपात्रम्-- 

इदं Gfaanad पीयतां भवभेषजम् | 
पशुपाशसमुच्छेदकारणं भैरवोदितम्॥ 

इति कुराणेवोक्तमन्त्रेण शिष्यहस्ते दयात्। शिष्योऽप्यनेनैव मन्त्रेण पीयता- 
मित्यत्र पिबामीति पटित्वा वद््यमाण-'धर्माधमेह विर्दीततिः दत्यादिमन्त्रेण पिबेत् । 

ततो शुरमेन्त्रं TAT! तत्र- 
यामठे-ष्यादिसदितामेनां किखित्वा भूमिमध्यगाम्। 

पुष्पादिना समभ्यच्ये शिष्यायाऽथ पदृशयेत् ॥ 
यदि शिष्ये महाग्रीतिस्तदा कर्णे वदेदु गुरः | 
ततोऽप्यतितरां शिष्यो गुरोश्चेत् प्रीतिभाजनम् ॥ 

तदा गण्डुषपूरवं हि gardai TRA: | 
निविंकदपोऽपि शिष्यस्तां गृह्णीयादु हृएटमानसः ॥ 
तदभावे न सिद्धिः स्याह् दैवताशापमाप्युयात् | 

द्क्षिणामू्तिसंदितायाम्- 

Reed: पट्यवेस्तु त्रिवारं परोक्चयेच्छुभम् | 
wag यदाभिषिक्तस्तु तदासौ दैशिकाग्रणीः ॥ 
गण्डूषतत्वसंयुक्तस्तद्ऽहोऽयं शिवार्चने | 
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अन्यथा नैव सिद्धिः स्यात् सविकल्पस्य पाति ॥ 
गण्डुषदाने शिष्यस्य विकट्पो यदि जायते | 
न सिद्धिस्तस्य कुञ्रापि श्रीषिद्यापि पराङ्मुखी ॥ 

शेषं पशुदीक्षासमानम् | अथ तारावीक्षायां विरोषो नीलतत्त्रे-- 

मष्टोत्तरसहखहोमं वित्वपत्रेण कारयत् | 
अथवाष्टशतं कूयादष्टाविंशतिमेव वा ॥ 
पायसं Gat दयान्मोदकं खण्डशकंराम् | 
बलिं द्वा छागलं वे गोधामांसमनुत्तमम् | 

रम्भापुष्पं MSA ALATSA प्रयक्ञतः ॥ 
ATA ततो हत्वा शाल्यन्नं मधुना सह | 

गोभूहिरण्यवस्त्रायस्तोषयेबु गुरुमात्मनः ॥ 
चामुण्डातन्त्र- 

suring सर्वासु षट्कमादिप्रसाधने | 
नात्र दीक्षे्यपक्षास्ति नाच्राङ्गादिग्रपूजनम् ॥ 

उपविद्या यक्षिण्यादिः। षट्कमादिप्रसाधनमन्त्रा यथा कालिकामन्त्र्रयोगे 
grag मन्त्रविशेषाः। ननु- 

पुस्तके लिखितो मन्त्रो थेन सुन्दरि जप्यते | 
न तस्य जायते सिद्धि्ानिरेव पदे पदै ॥ 
गर्मुख्यः क्रियाः सवां भुक्तिभुक्तिफरप्रदाः। 
wage: क्रियाः सर्वा निष्फलाः स्युयेतो धुवम् ॥ 

इत्यादिनानावचनात् कथमेवमिति चेत् । न । कुण्डमण्डपाचाययां दिवरणष्ोमा- 
दिपूवेकदीक्षानिषेधेऽप्युपदेशानिषेधात्। तन्त्रान्तरे 

sega’ तीर्थे सिद्धक्षेत्रे शिवालये | 
मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदैशः स उच्यते ॥ 

इत्यादिना उपदेशस्यापि fafeacara | न a— 

शास्त्राहु वा गुरुषकत्राद् वा ज्ञात्वा मन्त्रं प्रसाधयेत् | 
इति षचनात् पुस्तकादपि मन्तरहनानं सिद्धिजनकमिति वाच्यम् । त्रेतिकरैष्य- 

तयोः शास्त्रेण कशानविधानात् 'मन्त्र'मित्यस्य ्रसाधयेदि'त्यनेनैवाऽन्वयात् | 
इति क्रियावतीदीक्षाविधिः 
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अथ वणेमयी दीक्षा 
पतदशक्तौ व्णमय्याद्न्यतमदीक्चा विधेया । तत्र वर्णमयी यथा शारदायाम्- 

अथ वर्णात्मिकां वक्ष्ये दीक्षामागमषेदि्ाम् | 
पुप्ररत्यात्मका वर्णाः शरीरमपि ताहशम् ॥ 
यतस्तस्मात् तनौ न्यस्येहु वर्णान् शिष्यस्य दैशिकः | 
तत्ततूस्थानयुतान् वर्णान् प्रतिलोमेन संहरेत् ॥ 

स्वाहया वैवताभावाद् विधिना दैशिकोच्मः। 

तदा विीनतच्वोऽयं शिष्यो दिव्यतनुमेषेत् ॥ 
परमात्मनि संयोज्य तच्चेतन्यं गुरुत्तमः। 

तस्मादुत्पाद्य तान् वर्णान् न्यश्येच्छिष्यतनौ Ga: ॥ 

खष्िक्रमेण विधिषच् चेतन्यं च नियोजयेत् | 
जायते वैवताभावः परानन्दमयः शिशुः ॥ 

पषा वणमयी वीक्षा प्रोक्ता सं वितप्रदायिनी ॥ 
इति वणंमयी-दीक्षाविधिः 

अथ कलावती 
तत्रैव- ततः करावती दीक्षा यथावदमिधीयते | 

निवृ्ताद्याः कलाः पञ्च भूतानां शक्तयो यतः ॥ 
तस्मादु भूतमये देहे ध्यात्वा ता वेधयेच्छिंशोः। 
निचृ्तिर्जानुपयेन्तं तलादाराभ्य संस्थिता ॥ 
जानुनोनांभिपयेन्तं प्रतिष्ठा व्याप्य तिष्ठति | 

नाभेः कण्डावधिन्याप्रा वि्याशान्तिस्ततः परम् II 

कण्टाहलारपयेन्तं व्याप्ता तस्माच्छिखावधि | 

शान्त्यतीता कला sat कलानव्याप्तिरितीरिता ॥ 

संहारक्रमयोगेन स्थानात् स्थानान्तरे गुरः | 

संयोज्य Fate विद्वानाज्ञया ताः शिवावधि ॥ 

इयं प्रोक्ता कला दीक्षा दिव्यभावव्रवायिनी ॥ 

तत्रेव- तती वेधमयीं वक्ष्ये वीक्षां संसारमोषनीम् | 
ध्यायेच्छिष्यतनोमंध्ये Garnet चतुव ॥ 
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त्रिकोणमध्ये विमले तेजस्त्रयधिजजम्मिते। 
बलयत्रयसंयुकतां तडित्कोरिसमप्रभाम्॥ 
शिवशक्तिमयीं दैवीं चेतनामान्रविप्रहाम् | 

सुक्ष्मां gana शक्ति भित्वा षट्चक्रमञ्जञसा ॥ 
गच्छन्तीं मध्यमार्गेण दिव्यां परशिवावधि | 
धादिसान्तदलस्थार्णान् संहरेत् कमलासने ॥ 

तं षटुपत्रमये ag बादिरान्ताक्षरान्विते | 

स्वाधिष्ठाने समायोज्य बेधयेदाक्षया गुरः ॥ 
तान् वणान् संहरेदु विष्णौ तं पुननाभिपङ्खजे | 
दशपत्रे डादिफान्तवर्णाढथे योजयेद् गुरः ॥ 

तान् वर्णान् संहरेद् ररे तं पुन हेदयास्बुजे | 
कादिटान्ताकवर्णादधे योजयित्वेश्वरे गुरः ॥ 

तान् वणान् संहरेदस्मिंस्तं भूयः कण्टपड्ुजे | 

स्वराद्ये TEMAS योजयित्वा स्वरान् पुनः ॥ 

सदाशिव तान् संहत्य तं पुनभरुखरोरहे । 
faqs हक्षलसिते योजयित्वा ततो गुरः ॥ 
तदर्णौ संहरेद् बिन्दौ कलायां तं नियोजयेत् | 
तां नादे ऽनन्तरं नादं नादान्ते योजयेहु WE: ॥ 

तमुन्मन्यां समायोज्य विष्णुवक्त्रान्तरे च ताम् | 

तस्पुनगं रुषकत्रे तु योजयेद् देशिकोत्तमः ॥ 
सरैवमात्मना शक्तिं वेधयेत् परमे शिषे | 

गुर्वाक्षया छिन्नपाशस्तदा शिष्यः पतेदु भुवि ॥ 
संजातदिव्यबोधोऽसौ सवं विन्दति ततक्षणात्। 

साक्षाच््छिवो भवत्येष ara कार्या विचारणा ॥ 

एषा वेधमयी दीक्षा भोक्ता संवित्पदायिनी | 

इति वेधमयी दीक्षाविधिः 

अथाणवीदीक्षामेद्ाः 
वङ्ुन्धयमहारत्ने-आणबी बहुधा दीक्षा शाक्तेयी शाम्भवी ga: | 

पकधैचेति fray: पठथते शास्त्रको षिदैः | 
भाणवी बहुधेत्युक्तौ तदुमेदमधुनोच्यते | 

१७४ 
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caret मानसिकी यौगी areas चाक्षुषी स्ारश्नी लथा ॥ 

ताराभक्ति्ुधा्णंवे 

वाचिकी मान्त्ि्छी होत्री शास्त्री चेस्यभिषेदिकी | 

अथ रमा दीक्षा 
विदेशस्थं se: acer शिष्यं पाशत्रयं कमात् ॥ 

 विष्छिष्य छ्यभोगस्य विधानेन परे शिवे । 
सम्यग् योजनरूपेषा स्मार्त दीक्षेति कथ्यते ॥ 

अथ भानसो दोक्षा 
स्वसक्निधौ समासीनमालोकय मनसा शुचिम् | 
मलत्रयादुपायैयां मोचकी सा तु मानसी ॥ 

अथ योगदीक्षा 
योगोक्तक्रमतो योगी शिष्यदष्टं रविश्य तु | 

गृहीत्वा तस्य चात्मानं स्वात्मना योजनात्मिका | 

योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मलत्रय।वनाशिनी ॥ 

अथ चाक्षुषो दीक्षा 
शिवोऽहमिति निश्चित्य वीक्षणं करूणाद्रंया ॥ 
दशा सा चाक्षुषी दीक्षा सवेपापप्रणाशिनी । 

अथ स्पदोदीक्षा 
स्वयं परशिवो भूत्वा निःसन्दिग्धमना गुरः ॥ 
शिषहस्तेन शिष्यस्य समन्त्रं मूष्ट्ं संस्पृशेत् । 
स्पर्शदीक्षेति सा प्रोक्ता शिवाभिव्यक्तिकारिणी ॥ .. 

अथ वाचिकी दोक्षा 
गुरुवषत्रं निजं वक्त्रं विभाव्य गुरूरादरात् | 
गुरुवकत्रप्रयोगेन विन्यमन्त्रादिकं शिशौ ॥ 
मुद्रान्यासादिभिः साधं दधात् सेयं हि वाचिकी | 

भथ मान्त्री दीक्षा 
दीक्षा परा तथा मन्त्रन्याससंयुक्तविग्रहः ॥ 
स्वयं मन्व्रतुभूत्वा सक्रम मन्त्रमादरात् | 
धधयाच्छिष्याय सा दीक्षा मान्त्री मलविघातिनी ॥ 
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शिवहस्तेनेति ।--गन्धैमेण्डलकः स्वीये विदध्यादक्षिणे करे | 

विधिनाऽत्राचयेदु tafe’ स्याच्छिवदस्तकम् ॥ 
इति सोमशम्भुप्रोक्तरूपेणेत्यथः। 

कुण्डे वा स्थण्डिरे वापि निक्षिप्या ऽग्निं विधानतः | 

लययोगक्रमेणीव प्रत्यध्वानं यथाक्रमम् ॥ 

मन्श्रवर्णकरातच्वपद विष्टपमेवं च | 
शुद्धथथं होमयेदेषा erat दीक्षा समीरिता ॥ 

अथ चासो दीक्षा 
योग्यशिष्याय भक्ताय शुध्रूषार्चापराय च । 
साधं शास्त्रपदा त्रय्या शास्त्री दीक्षेति चोच्यते ॥ 

अधाभिषेचिकी दोक्षा 
शिवं च शिवपलीं च कुम्भे सम्पूज्य सादरम् । 
शिवकम्भामिषेकात् सा दीक्षा स्यादभिषेचिकये ॥ 

लययोगक्रमेणेवि | बवेधदीक्षाक्रमेण मूराधाराधिष्ठितवणेदेषतासंहाररूपेणेत्यथंः | 

अथ पूणोभिषेकः 
सारसंग्रहे- पूर्णाभिषेक वक्ष्यामि साधकानां शुभावहम् | 

विना येनाभिषेकेन साधकः पूणंबोधताम् ॥ 
आचायत्वं न चाप्नोति सद्गतिं च समीदहिताम् | 
तस्मादु गुरः प्रियं शिष्यं बोधयित्वाभिषेचयेत् ॥ 

विरच्य विपुर चक्रं मण्डपेऽतिमनोहरम् | 
लारीतोयश्रतं Het स्थापयेश्चक्रमध्यतः ॥ 

अन्येषु कटशास्तत्र वस्त्रहेमसमन्वितान् | 
देषु विविधाः स्थाप्यास्तत्रावायष्ठदैवताम् ॥ 

TU मध्ये चान्तेषु साङ्गावरणदेवताः | 
शिष्यस्य जन्मनक्षत्र प्रागवत् तेरमिषेचयेत् ॥ 

त्रिशक्तिरत्ने- नानोपवारः सम्पूज्य aaa जहुयाच्छुचौ ॥ 
अभिषिष्चेहु गुरः शिष्यं mare प्रदिरोत् स्वयम् | 
पूणाभिषेकस्यातो ऽयमाचायेत्वप्रदायकः ॥ 
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सारसं्र-भयं पूर्णाभिषेकः स्यात् साधकामीषटसिद्धिवः। ` 
खारीलक्षणं स्कन्दपुराणे- 

पलद्वयं तु safe: ged विगुणं मतम् । 

धतुरभिंः sea: प्रस्थ आद्कस्तेश्चतुरुंणैः ॥ 

SALT भवेद् FT: म्भस्तदुद्यतः स्यतः | 

अयञ्च पूर्णाभिषेकः कौ लिकानामावश्यकः | 
पूर्णाभिषेकहीनस्तु कौलिको ध्रियते यदि | 
पिशाचत्वमवाप्नोति यावदाभूतसंप्वम् | 

ef कलार्णववचनात्। कौलिको वीरः | 

इति पूर्णाभिषेकः 
अथ मन्छरसंस्कारविधिः 

तन्ब्ररोखरे--दिन्नादिदोषदुष्टा ये मनवः संप्रकीर्तिताः | 

सततं सेव्यमानास्ते न भवन्ति फलप्रदाः ॥ 

अतस्तदुदोषनाशाय संस्कारान् AY ACHE | 

त्रिकोणं सप्तधा मन्त्री rasa समभागतः॥ 

ई्शकोणात् तथा HAT तथा पावककोणतः | 

ऊनपञ्चाशदेवं स्युर्योनयस्तत्र सवतः ॥ 
ईशानादि लिखेन्मन्त्री वरणान्तं छिपिं क्रमात् । 

an दैवीं समभ्यच्यं ततो Arata समुद्धरेत् ॥ 
पतज् जनन मित्याहुरथो दीपनमुच्यते | 
पुटितं हसंमन्त्रेण सहस्रं संजपेन्मनुम् ॥ 
इवं दीपनमाख्यातं बोधनं aferread | 

वमेणा रेफयुक्तेन पुटितं संजपेन्मयुम् ॥ 
सहसः पञ्चभि्मन्त्री बोधनं संस्मृतं त्विषम् | 
भस्त्रसंपुरितं मन्त्रं सदनं प्रजपेत् सुधीः ॥ 
पेतताडनमाख्यातमभिषेक उदीर्यते | 

वाग्हंसप्रणवेमेन्त्री Geet संजपेज्लम् ॥ 
धमं मन्तरं पटन् मन्त्रमभिषिऽ्च्याञ्जलैः शुभैः | 

तावत् खोमिति मन्त्रेण वषडन्तेल संपुटम् It 
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सादं संजपेन्मन्व्रं विमरीकरणं त्विदम् । 
स्वधाशिखापुरं मन्त्रं ससं संजपेत् att: ॥ 

पतज् जीवनमाख्यातं दुग्धाज्यमिलितैजटैः। 
तपेणं ater ख्यातं मायया संपुटो मयुः ॥ 
aga: पञ्चमिजं्ो गोपनं तत् समुच्यते | 

गौतमीये तु- मधुना शक्तिमन्तरे तु Fens चेन्दुमज्ञठैः | 
घृतेन तपेणं ga मन्त्रिभिः सम्यगीरितम्। 

तथा--"वेतचन्द्रायुग्रहेन्दुसंपुरं प्रजपेन्मनुम् | 
पतदाप्यायनं प्रोक्तं मन््रशास्त्रविशारदैः ॥ 
संप्रोक्ता वशसंस्कारा मन्त्राणां तत्र चोदिताः। 

शारदातिलकादौ भरकारान्तरेण दश संस्कारा उक्तास्ते तत्रैवाऽनुसन्धेयाः | 

अथारिमन्ब्रलयागविषिः 
अथाऽनिष्रफटदमन्त्रपरित्यागविधिरुच्यते | तन्त्रे 

अथाऽरिमन्त्रसंत्यागविधिः सम्यक् प्रकाश्यते | 
अरीद्युपलक्षणम् भनिष्टफल्देति बोध्यम्। तथा-- 

शुचिः समाहितो भूत्वा प्रारभेत वरे दिने | 
अशोषदुःखनाशाय दैशिकः प्रवरं विधिम् ॥ 
तश्रादौ रम्यभवने कुम्भं दीक्षाविधिक्रमात् | 

aves स्थापयेद् विद्वान् पूरयेत् तं जैः Qa: ॥ 
सकटीरृत्य संपूज्यावरणानि प्रपूजयेत् | 
od सावरणामिष्टा मन्त्री मन्त्रस्य देवताम् | 

हत्वा विलोममन्त्रेण सपिंषा गोरपि दिजः॥ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा तथैवा्ठशतं सुधीः | 

ब्रह्मापेणेन मनुना तथान्ते AW श्भुम् ॥ 
ततो यथावदु दुग्धान्नैदेवताभ्यो बलि हरेत् | 
विदिक्षु दिक्षु च तथा वक्ष्यमाणैमेनृत्तमैः ॥ 
TATE सुराधीश शतमन्यो शचीपते | 
नमस्तुभ्यं गृहाणेमं पुष्पधूपादिकं बलिम् ॥ 
भायाहि तेजसां नाथ हव्यवाह वरद् | 
गृहाण पुष्पधूपादिषलिमेनं सुपूजितम् ॥ 
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प्र्लराज्ञ समायाहि भिक्नाञ्जनसमदयुते। 
अलि दतं गृहीत्थेमं स्ुषीतो धरो भव ॥ 
नमस्ते रक्षसां नाथ Pera त्वमिहागतः। ` 
गृहाण बिपूजादि मया भक्तथा निवेदितम् ॥ 
afe पश्चिमदिक्पाट जलनाथ नमोऽस्तु तै | 
भक्तथा निषेदितां पूजां गृत्वा प्रीतिमाप्नुहि ॥ 
प्रमञ्जन प्राणपते cane सपरिच्छदः | 
मया प्रयुक्तं विधिवहु गृहाण बकिमादरात् ॥ 

कुवेर-तारकाधीशावागच्छेतां सुरोत्तमौ | 
पुष्पधूपादिभिः श्रीतौ भवेतां वरदौ मम ॥ 

दश त्वमेव भगवन् सवंविदयाश्रयप्रभो | 
पूजितः पुष्पधुपा्ैः प्रीतो भव विभूतये ॥ 
आयाहि सवेलोकानां नाथ ब्रह्मन् समचेनम् | 
ग्रहाण सवे विघ्नान् मे निवत्तंय नमोऽस्तु ते ॥ 
भागच्छ वरदाऽव्यक्त विष्णो विश्वस्य नायक | 
पूजितः परया भक्तथा भव त्वं सुखदो मम ॥ 
ततः सपरिवारं च पूजयेन्मन्त्रदेवताम् | 
मन्त्रेण विपरीतेन पुष्पदीपोपचारकीः | 
ततस्तु प्राथयेदु विद्धान् पूजितां मन्त्रदेवताम् ॥ 
आचुक्ूल्यमनालोच्य मया तरलब्ुद्धिना ॥ 

यदुपात्तं पूजितं च प्रमो मन्तरस्वरूपकम् | 
तेन मे मनसः क्षोभमरोषे विनिवत्तंय ॥ 
पापं प्रतिहतं चास्तु भूयाच्छरेयः सनातनम् | 

तनोतु मम कल्याणं पावनी भक्तिरेव ते॥ 

इति संप्राथ्ये मन्त्रेशीं भन्तं TR विकोमतः। 

रिखित्वा ऽमलकपुरवन्दनेन समचयेत् ॥ 
कलशोपरि संस्थाप्य ARI परमया युतः | 
तत्पत्रं मतिमान् पश्चातु बद्धा निज शिरस्यथ ॥ 
लायात् पृज्ञितक्म्भष्यतोयेमेन्त्रमयैः A: | 
भूयश्चान्येन तोयेन Heat संयतः ॥ 
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तन्मध्ये मन्त्रपत्रं च निक्षिप्याऽथ प्रपूजयेत् । 
तं कुम्भं निज्नगातीरे शुद्धे बाऽन्यजलाशये ॥ 
निक्षिपेदथ विप्रांश्च यथाशक्तथा च भोजयेत् | 
cet कृतविधानस्य रिपुमन्त्रोद्रवा रुजः ॥ 
नश्यन्त्येव न सन्देहः करमाश्ित्तप्रसन्नता | 
जायतेऽतीवसम्पन्नो वधते तत् HS क्रमात् ॥ 

इति महामहोपाध्याय-टक्कुर-श्रोनरसिंहविरचिते ताराभक्ति- 
HITT तृतीयस्तरद्ः ॥ ३ ॥ 



€ 
चतुथस्तरद्नः 

अथ गर्म 

कुलाणवे- नारायणे महादेषे मातापितरो राजनि | 
यथा भक्तिभेबेद् देवि तथा कार्या निजे गुरी ॥ 

तथा--पकप्रामस्थितः शिष्यस्व्रिसन्ध्यं प्रणमेद् गुरुम् | 

पकक्रोशस्थितश्चापि गुरं प्रतिदिनं नमेत् ॥ 

अधंयोजनगः शिष्यः प्रणमेत् पञ्चपव॑सु | 
पएकयोजनमारभ्य योंजनद्वादशावधि ॥ 

तत्ततुयोजनसंस्यातेमासेगत्वा ANZ TA | 
अतिदूरे खितः शिष्यो यदेच्छा स्यात् तदा ART ॥ 

रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद् राजानं दैवतं waz | 

फलपुष्पास्बरादीनि यथा शक्तथा समपंयेत् ॥ 
तथा- गुवेत्रे न तपः HAA स्नायादात्मतृत्तये | 

न नियोगं शुरोदेधादु युष्मदा नाभिभाषयेत् ॥ 
हथा-ऋणदानं तथादानं वस्तूनां क्रयविक्रयम् | 

न garg गुरुभिः साधं शिष्यो year कदाचन ॥ 
गुरौ सन्निहिते यस्तु पुजयेदन्यमम्बिके | 
स याति नरकं घोरं पूजा सा विफला मवेत् ॥ 
यस्मिन् व्रव्ये गुरोरस्ति स्पृहा नायुभवेश्च तत् | 

अवश्यं यदि वाञ्छा स्यादनुभूयात्तदाश्चया ॥ 
अत्यद्पं हि गुरोष्रेष्यमदत्तं स्वीकरोति a: | 

faxatt योनिमापन्नः क्रव्यादैभक््यते प्रिये ॥ 
गुरद्व्याभिराषी च गुरुखीगमनोत्सुकः | 

पतितः स्यान्न सन्देहः प्रायश्िन्तं न विद्यते ॥ 

ग्रख्यानं सम्प्रदायं aad यो निवारयेत् । 
गुरुभिः स बहिष्कार्यो दण्ड्यो वध्यश्च पातकी ॥ 
पादुकामासनं वस्त्रं वाहनं छत्रचामरे | 

हृष्टा गुरोनेमस्कुर्यान्न ay भोगाय Kea ॥ 
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THIGH कार्येषु नोपेक्षां कारयेत् प्रिये । 

सवसद् AY TAA तत् कायंमविशङ्या ॥ 
ब्रह्महत्याशतं Heat गुर्वाक्षां परिपालयेत् | 

न faatqraa दैवि वैवतागुरुसक्निधी | 

जातिविद्याधनादधो वा दूरे द्रा Te सुदा । 
दण्डप्रणाम रृत्वेकं श्रिप्रदक्षिणमाचरेत् ॥ 

तथा--गुखतहुगख्योगे तु वन्देत परगुरुं प्रिये | 
ततो नमेद् गुरं सोऽपि गुर्वाकषां न विचारयेत् ॥ 
TNT: सन्निधौ शिष्यः स्वगुरं मनसा नमेत् | 
श्रीगुरु न त्यजेत् कापि तदादिष्टो asta प्रिये ॥ 
अधस्थिते mage न तिष्ठेत् तु कवाचन | 
न गच्छेदश्रतस्तेषां न तिष्ठेदुत्थिते गुरौ ॥ 

तिषठेदुपविष्ट इति दोषः | 
यत्र श्रीगुरुनिन्दा स्यात् पिधाय श्चषणे स्वके | 

खद्स्तस्मादुपक्रामेह दूरं न श्णुयाद् यथा ॥ 

SATA जपेत् पश्चाच्छवणे खा प्रतिक्रिया | 

गुरुमिश्रखुहद्दासीदासाद्यान् नावमानयेत् ॥ 

गुरुशक्ति्च तत्पुत्रो ज्येष्ठो भ्राता गुरोः AA: | 
आत्मवश्च कनीयांसः पुत्रवत् कुरपालिकाः ॥ 

saaar इति ste: | 

HT सत्याचरः 

भैरवतन्त्र-महाचीनक्रमेणैव तारा शीध्रफलगप्रदा | 
गन्धर्वाख्यक्रमेणीव पञ्चमी AT दुभा ॥ 
महानीङक्रमेणैव कालिका फलदायिनी | 

तथा-महाचीनक्रमेणैव छिन्तमस्ताविधिमेतः। 

कालीतन्त्रे-महावीनक्रमेणैव तारा शीघ्रफटधदा | 

महायीनो बौद्बहुलो देशविशेषः | तत्करमश्चोक्तः सारसंग्रहे- 
स्नानादि मानसं शौचं पूजनं चापि तर्पणम् | 
aed एव शुभः कालो नाशुभो विद्यते कचित् ॥ 

१५ 
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न विशेषो दिवा रात्रौ न सन्ध्यायां नवा निशि | 
सवेदा पूजयेद् दैवीमस्नातः छतभोजनः ॥ 

महानिश्यशुचौ वैरो बलिं मन्त्रेण दापयेत् | 
स््रीदधेषो नेव कत्तेव्यो विरोषात् पूजनं स्त्रियः ॥ 
जपस्थाने महाश निवेश्योध्वे चरेज्जपम् | 
स्त्रियं गच्छन् स्पृशन् पश्यन् यत्र कुत्राप्यचूडके ॥ 
भक्षन् ताम्बूलमन्यांश्च शुभद्रव्यान् यथारुचि | 

मत्स्यं मांसं तथा क्षौद्रं पयः शाकायमैक्षवम् ॥ 

भक्तया हयरोषद्रब्याणि दरवा भुक्ता चरेज्जपम् | 

दिग्दैशनियमो ara स्थित्यादिनियमो न च ॥ 

न जपे कारनियमो नाचांदिषु बलिष्वपि | 

स्वेच्छानियम उक्तोऽत्र महामन्त्रस्य साधने ॥ 

नाधर्मो जायते aa कि च धमे; प्रजायते | 

स्वेच्छाचारोऽअ्र कथितः WALZ हृष्टमानसः ॥ 

HA मन्यमानस्तु सन्तोष्य निजमानसम् | 
यस्मिन् मन्त्रे य आचारस्तत्र WAST AZM: ॥ 
कृताथेस्तेन जायेत स्वर्गो वा ALA एव वा | 

स्वच्छन्दभेरवतन्त्रे — 
न शौचादिक्रियाः कार्याः स्मतिशास्त्रप्रचोदिताः। 

पकं fest गुदे तिख इत्यादा याः catheter: 
न ताः कार्याः साधकेन्द्रैयंदीच्छेशिरजीवितम्। 

यामरे -अथाचारं प्रवक्ष्यामि यतङृतेऽश्रतमश्युते | 

स्वेभूतदिते रक्तः समयाचारपाटकः ॥ 
अनित्यकमंसंत्यागी नित्यानुष्ठानतत्परः | 

परस्थां वैवतायान्तु सवंकमे निवेदकः ॥ 
स्यादिति शेषः। अनित्यकर्नेत्यादि। मोक्षकामः कामनया किमपि कमं न 

कुर्यात् । नित्यनैमित्तिककमेपसे मन्त्राराधनेनेव मम शिवं भवितेति arrest 
कमे देवतायै समपंयेदित्याखण्डरका्थः | 

अन्यमन््राचेनश्रद्धामन्यमन्त्रस्य पूजनम् | 
कूुटस्भीषीरनिन्दां च ag व्रध्यस्यापहारणम् ॥ 
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स्त्रीषु रोषं प्र्ारश्च वजयेन्मतिमान् सदा | 
स्त्रीमयं च जगत् सवं स्वयं तावत् तथा भवेत् ॥ 
पेयं चव्यं तथा चोष्यं wet Sai गृहं सुखम् । 
सवं च युवतीरूपं भावयेदु यतमानसः ॥ 
कुलजां युवतीं वीक्ष्य नमस्छुर्यात् समाहितः | 

यदि भाग्यबलेनैव दुटदरषटिस्तु जायते ॥ 
तदैव मानसीं पूजां तदा तासां प्रकटपयेत्। 
बारां वा यौवनोन्मत्ता वृद्धां वा सुन्दरीं तथा ॥ 
कुत्सितां वा महाद्रा नमस्छृत्य विभावयेत् । 
तासां प्रहारं निन्दां च कौ टिस्यमभरियं तथा ॥ 
सवथा न च कर्तव्यमन्यथा सिद्धिरोधकत् | 

स्त्रियो दैवाः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव विभूषणम् ॥ 

स्त्रिसङ्िना सदा भाव्यमभावे स्वस्त्रियामपि। 
तद्धस्तारचितं पुष्पं तद्धस्तावजितं जलम् ॥ 
तद्चस्तारचितं भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत् | 

शतापराधे वनितां पुष्पेणापि न ताडयेत् ॥ 
दोषान्न गणयेद्धीमान् गुणानेव प्रकाशयेत् | 

श्द्रयामले- स्त्रीसु गुरुसुतं च sisad च नञ्मकान् | 

देवात् तद्दर्शने दैवि श्रीचक्रं कारथेवु बुधः ॥ 
खप्मित्युपलक्षणम् | अनवधानेन नघ्नानेतान्न पश्येदित्यथः। 

कुरा्णवे-ध्रीगुरोः पादुकां मुदां मूलमन्त्रं च पादुकाम् | 

शिष्यादन्यन्न देवेशि न दद्याद् यस्य कस्यचित् ॥ 

पारम्पर्यागमाम्नायं मन्त्रं तन्त्रादिकं प्रिये | 

सव Weg ARS स्यान् न चान्यथा ॥ 
स्वदारवन्निषेवेत कुखशास्त्राणि पावंति। 

पशुशास्त्राणि सर्वाणि वजयेत् परदारवत् ॥ 
भ्वचर्मस्थं यथा क्षीरं न पेयं स्याद् द्विजोत्तमैः | 

तथा पशुमुखाइ धर्मो न श्रोतव्यश्च कौलिकैः ॥ 
तथा--आममांसं gage मत्तम सिद्धलिङ्किनम् | 

स्टकारमशोकं च क्रीडारोलाः कुमारिकाः ॥ 
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पकवु्षं श्मशानश्च समूहं योषितामपि | 

नारीं च रक्तवसनां gat बन्देत भक्तितः ॥ 

गरषाक्तिसुतज्येष्ठ-कनिष्ठान् कुर्द शिकान् | 
कुलदशंनशास्त्राणि कुलद्रव्याणि et fear ॥ 

Scart सूचकांश्चापि वाचकान् दशंकांस्तथा | 
शिक्षकान् बोधकान् यो गि-यो गिनीसिद्धपुदषान् ॥ 
फन्याः कुमारिका ANT उन्मत्ताः प्रकरस्तनीः | 

न निन्देन्न जुगुप्सेत न हसेन्नावमानयेत् II 

नानृतं नाप्रियं sara कस्यापि कुखयो गिनः। 

कुरूपेति च कृष्णेति न ata कल्योगिनीप् ॥ 
न पश्येत् पतितां नम्नामुन्मत्तां प्रकरटस्तनीम् | 

न दिवा सेवयेन्नारीं न ag योनिं निरीक्षयेत् ॥ 

या काचिदङ्गना छोके सा मातृक्ुलसम्भवा | 

कुप्यन्ति कुटयो गिन्यो वनितानामतिक्रमात् ॥ 

स्व्रयामके-भसंस्कारं पिबेद् get बलात्कारेण मैथुनम् | 

स्वहस्तेन पशुं हत्वा रौरवं नरकं जेत् ॥ 
कुलाण्वे- प्रायश्चित्तं भगोः पातं arava व्रतधारणम्। 

ती्थंयान्राभिगमनं ate: पञ्च विवजेयेत्॥ 
वीरहत्या sara वीरद्रव्यापहारणम् | 

वीरस्त्रीगमनं चेव तत्संयोगश्च पञ्चमः।। 

महापातकमिट्युक्तं कौलिकानां कुकान्वये। ` 
प्रायश्चित्तं तन्त्रोक्तमिक्नम्। बतधारणमपि तथेव | तीथंयाश्राभिगमनं स्मा्तप्रकारेण 

पीडयात्रायास्तन्तरेषु विहितत्वात् | बीरस्त्रीगमनं च तत्स्वाम्यनुमत्या न निषिद्धम् | 
भगिनीं वा सुतां भाया यो दद्यात् कुखयो गिने | 
मधुमत्ताय देवेशि तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ 

इति कुलार्णवववनात् | तथा- 

गरौ मनुष्यबुद्धिं च मन्त्रे चाक्षरबुद्धिताम् | 
भरतिमासु forts क्वाणो नरकं व्रजेत् ॥ : 

पू्दोषयोः सतोरेव उभयत्यागे दोषाधिक्यमिदम्। 

विष्मूतरोच्छिष्टं शङ्कामिर्यक्तः कमे करोति यत् | 
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तपोऽचंनादि तत्सवंमपविन्रं भवेत् प्रिये ॥ 
तथा--विविकषुदंशिकावासं शान्तचिसोऽतिभक्तिमान् | 

ल्यजनं पादुकां छत्रं gad वाहनादिकम् ॥ 

ताम्बूलं ase वेशमुत्सज्य प्रविरोच्छनैः | 
पावुपक्षाङनं स्नानमम्यज्ग दन्तधावनम् ॥ 
qa निष्ठीवनं क्षौरं शयनं स्त्रीनिषेवनम्। 

बीरासनं च दुवाक्यमतिहासाङ्गमोरनम् ॥ 
केशमोचनसुष्णीषं कञ्चुकं नश्नतां तथा | 
पादुभ्रसारणं वादं कलं दूषणं प्रिये ॥ 
अङ्गघाधयाङ्गभङ्गादि-करास्फारनधूननम् | 
qd इव्कुरमह्ठादियुद्धमित्यादि चाम्बिके ॥ 

गर्यो गिमहासिद्धिपीरक्षेत्राश्नमादिषु | 
नाचरेदाचरन्मोहाद् दैवताशापमाप्नुयात्॥ 

कालीकल्पे- रात्रौ Wed चेव रात्रौ शक्तिप्रपूजनम् | 
अकृत्वा कथमीशान AGE: कौ लिको भवेत् ॥ 

कृखामृतदीपिकायाम्- 

quiere विना नेव पश्येच्छक्ति दिगम्बराम् | 
garate विना नेवमुपेया सा हि साधकैः ॥ 

RAVING: सवेदा गोपनीयः। तथाहि कुराणवे- 

वेदशास्त्रपुराणानि स्पष्टा वेष्यांगना इव | 
श्यं च शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ 

सुगप्तकौटलिकाचारमयुगरहन्ति देवताः | 

वाञ्छासिद्धि प्रयच्छन्ति नाशयन्ति प्रकाशनात् ॥ 

कूलबृडामणौ- कुलाचारं दक्षिणास्यं कथितं तव gad | 
न कस्मैचित् प्रवक्तव्यं यदीच्छेत् प्रियमात्मनः ॥ 

gage gered gage कुलं जपम् | 
गुरं कुरपतिं चापि genet Hewat ॥ 

Soa कुरध्यानं स्वेथा न प्रकाशयेत् | 
प्रकाशाद् सिदिहानिः स्यात् प्रकाशाहू बन्धनादिकम् ॥ 

व्रकाशाहु बर्ानिः स्यात् प्रकाशाड देविंसनम्। 
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भि ee a ee rn. 

भरकाशान्परत्युखामः स्यान्न प्रकाश्यं कदाचन ॥ 

पूजाकाले महेशानि यदि कोऽप्यत्र गच्छंति | 
antag वैष्णवीं सुद्रां विष्णुन्यासं यथास्तवप् ॥ 
कदा चिवङ्हानिः स्यान्न च व्यक्तिः कदाचन | 

परं पूजा न कत्तेव्या न च व्यक्तिः कदाचन ॥ 
अन्तः शाक्ता बहिः शवाः सभायां वेष्णवा मताः | 

नानारूपधरा वीरा विषरन्ति महीतले ॥ 

कैत्कारिणीतन्त्रे श्रीताराकल्पे- 
सवेदा गोपयेदेनं मनं च गुरुमेव च । 
तेन वीयंवती विद्या निर्वोयां स्यात् प्रकाशतः ॥ 

तन्त्रे-नोपवेश्यं महातीर न शय्या तिमिरान्तरे | 
न free यो गिनीचक्रं न निन्वेह वामलोचनाम् ॥ 
भस्मस्नानं प्रङ्र्बोत तथा भक्तथाऽवलखोकनम् | 
वच्पुष्पाड्धितं यन्त्रं वज्नपुष्पेण पूजयेत् ॥ 
पूजाकाले fatter न स्मरेद्धरिनाम च | 
अन्यगन्धं परित्यञ्य चन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ 
रक्तपुष्पेः समम्यच्यं विल्वपत्रेण वाचयेत् | 
त॒लसी-मालती-धात्री-मरूकेन नाचयेत् ॥ 
शक्तिं विनापि देवेशि जपहोमादितपेणम्। 
ध्यानपूजादिकं सवं सिद्धिरोधाय जायते ॥ 
वैष्टीपोष्पादिकं द्रव्यमन्यदरव्यं परित्यजेत् । 
वीरपूजा महेशानि यामिन्याः प्रहरे गते ॥ 
नोपवासं प्रकर्वोत न चान्यद् बतमाचरेत्। 

. मण्डपं विधिवत् कृत्वा पताका नीरुतोरणम् ॥ 
नागशलाङ्ितं दैवि कूर्यात् कण्डं त्रिकोणकम् | 

अथ नाचः 

मावचृडामणौ - देव्युवाच - 
धीरभावो महद्रैव कथ्यते श्णु ATA | 
निदधन्द्रमानसो भूट्वा वा कामकला Ay: ॥ 
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निशासु पूजा प्रवरा Reagent सदैव हि । 
निजं ge समाधाय स्वयं ATTA, ॥ 
कुलं च भैरवीरूपं तद्गात्रे न्यासविस्तरम् | 

विन्यस्य सकलं न्यासं नवयोन्यात्मकं तथा | 

नघयोन्यात्मकमिति भ्रीविचयापरम् | 
प्रसूनतूलिकामध्ये पुष्पप्रकरसंयुते | 
नानागन्धसमाकीर्णे कुलद्रन्येण यन्त्रकम् ॥ 
लिकित्वा पुजयेच्छक्तौ घरस्थापनपूषकम् | 
स्ववामभागे षट्कोणं तन्मध्ये ब्रह्मरन्ध्रकम् ॥ 

लिखित्वा तत्र कुम्भं वे सौवणं राजतं तथा | 

ara भूमिमयं वापि महालोहविवनितम्। 
स्थापयेत् Ratna कुम्भं खगन्धिवासितम् | 
हेतद्रव्यं ब्राह्मणादि भेदतः संप्रपूरयेत् ॥ 

बराह्मणादिभेदत इति । क्षीरास्यमध्वासवरूपं ब्राह्मणादिभिः पूरणीयमित्यर्थः | 
ad च घीरस्यापि ब्राह्मणस्य हेतुस्थाने क्षीरमेव । अन्धस्य तु तदपि न इति 

बोध्यम् | 

aa यन्त्रं वििख्यादौ ag यत् कुलसमुद्रवम् | 
ध्यात्वेष्टदेवतां तत्र जपेवष्टोत्तरं शतम् ॥ 

agar प्रव्श्यां ऽथ प्रसृतं ag विचिन्तयेत् | 
रध्राश्तमुपात्ं वे नृत्यन्ति योगिनीगणाः ॥ 
नृत्यन्ति भैरवाः सवे नृत्यन्ति मातरोऽपि च | 
इन्द्रादयः सुराः सवे नृत्यन्ति मधुलोटुपाः ॥ 

्रह्मविष्णुमहेशाद्या नत्यन्ति हषेतत्पराः | 
अधेभाण्डं त्रिधा कत्वा गुरवे सैकभागकम् ॥ . 

पकं कराय वै द्वा एकेन दैवतपंणम्। 

पीत्वा Fata नानावस्त्रारङ्कारभूषितः ॥ 
amarg यदि गुरुं स्यात् तदा तोये चिसजंयेत्। 

आनन्दरूपवान् भूत्वा पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥ 
तत्ततकद्पविधानेन तत् तदु यत्नेन पूजयेत् | 

विसजजनं षिधायाऽन्ते स्वकुले योजयेत् ततः ॥ 
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तहुबिम्बरसपानेन असतं भुज्यते भया | 
तख्वकोररसास्वादै सम्मदो मम जायते ॥ 

तत्फलग्रहणावेव मेरश्टङ्खावरोहणम् | 
खतालिङ्गुनमाच्रेण सुधाधौतकरेवरः॥ 
मुलयोगे छते तत्र जपेदष्टसदस्रकम् | 
नित्यजापे च होमे च यत्र dear न चोदिता ॥ 
aad गणना भोक्ता अष्टो्तरसहसरकम् | 

wage efiaet ग्रहीत्वा atte ततः ॥ 
विधाय तपेणं वैव प्रदक्षिणमयुवजेत् । 
स्तुत्वा प्रणम्य कठ्पोक्तस्तवेन तोषयेत् ततः ॥ 

इति dived दैव दैवबन्यं मनोहरम् | 

agan वियते वीरस्ततकुरं वापि भैरव ॥ 
न च मारीभयं as न च राजमयादिकम्। 

gage सदा तत्र धनपुत्रविवधंनम् ॥ 
लष्ट्मीस्तत्र महादेव सुस्थिरा भवति धुवम् | 
मन्त्रः स्वप्नप्रबोधिन्या अवश्यं बुक्षपुटके ॥ 
योजनीयः प्रयत्नेन न च विद्र प्रजायते | 

नान्यवीरस्य तदुयोग्यं श्रहणर्देवतैरपि ॥ 

योगिनीभिनं od च तन्न पापेन लिप्यते | 
यत्र AA HA वारे श्मशानगमने छते ॥ 

पूजाफलं भवेत् तत्र सप्तवासरसम्मितम् | 
चतुदंश्यां गते तत्र पक्षपूजाफरं भवेत् ॥ 
न गच्छेश्नायतः स्थाने पशुरेव न संशयः | 
नास्त्यस्मादधिकं वैवं इति चिन्तापरायणः ॥ 

HAA व्रन्यभोक्ता तु भवेत् कुकपरायणः | 
साधके क्षोभमापनक्ने मम क्षोभः प्रजायते ॥ 

तस्मादु यज्ञात वीरवरो wag भोगयुतः galt | 

भोगेन मोक्षमाप्नोति भोगेन SSAA ॥ 
यिना हेतुमनास्वाद्य क्षोभयुक्तो AAT: | 
न पूजा मम सम्पकं न ध्यानमनुखिन्तनम् ॥ 
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तस्मातु भुक्ता च पीत्वा च पूजयेत् परमेश्वरीम् । 
नात्र प्रच्युतिदोषोऽस्ति नापरं दोषभूषणम् ॥ 
यहु यदु वदति निद्राति यत् करोति यदचंति । 
तत् सवं goed तु भ्यात्वा च विहरेत् सुखी ॥ 
पकाकी निजेन देशे श्मशाने पव॑ते वने | 

Rane नदीतीरे fragt विहरन् मुदा ॥ 
वीराणां जपकालस्तु ATH: प्रशस्यते | 
BAAN स्वपीठे Heed च न संभायः ॥ 
यदि विप्रो भवेद् भ्रष्टः कुरधमेपरायणः। 
तदानेन विधानेन कत्तेव्यं कलतोषणम् ॥ 

` विप्रो बीर एव | 

अपरापुष्पगरमे तु कुलस्थानं मनोहरम् | 

स्वंदेवसुष्ठं तत्र महाकामकलकात्मकम् ॥ 
हयारिुखुमे देवः स्वयमस्ति सदाशिवः | 

तन्मध्ये SYA पुष्पमध्ये त॒ चन्वनम् ॥ 

TH वा SEA दच्वा ध्यात्वात्मानं शिवात्मकम् | 

योजयेच्छिवशक्तथोस्तु ted संभावये धिया ॥ 

क्षणं विचिन्त्य तत्रैव सम्पूज्य परमेश्वरीम् | 
जप्त्वा तदैव कुण्डाख्यं दरव्यं परमदुलभम्॥ 

यत्राऽपराजितापुष्पं जवापुष्पं च भैरव | 

करवीरे wags द्रोणपुष्पं च तिष्ठति ॥ 
तत्र दैवी वसेन् नित्यं ag यन्त्र पूजयेन् मम | 

दत्ते चैव जवापुष्प पट्वस्त्रफलं लभेत् ॥ 

ब्रह्महत्यादिकं पापं क्षणान् नश्यति निश्चितम् | 

अपरायास्तु माहात्म्यं TG नहि महेश्वर ॥ 
बीरसाधनका्यं च कर्तव्यं वीरपूरपैः। 
विन्यैरपि a कत्तेव्यं पशुभिने च पामरः ॥ 
वरं पामरका्य च न पशोरिति निशितम् | 
यहु यन्न सत् पुरा प्रोक्तं संकेतमन्त्रसाधने ॥ 

अञ्जनं गुरिकादिं च gata वीरो महाबलः | 
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दिव्ये बीरे न भेदोऽस्ति ag भेदं तत् तु कथ्यते ॥ 
शान्तो विनीतो मधुरः कलालावण्यसंयुतः। 
दिष्यस्तु दैववत् प्रायो बीरश्योद्रतमानसः ॥ 
विमूतिमूषणैर्वापि चन्दनेवां विरेपितः। 

आकारगोपनो वापि त्यक्तो वा HEAT ॥ 

रक्तचन्दनदिग्धो घा वेष्णवश्चाप्यवैरणवः | 
अपमाने च पूजायां हृष्टः पुष्टः सदा भवेत् ॥ 

दैवनिन्दापरो वापि तत्ततपूजापरोऽपि घा | 
पूजापरस्तद्रहितः कुलाङलमते स्थितः ॥ 

निजमावसमायुक्तो देववत् विदरेत् क्षितौ | 
स्वकुलान्ते पुरश्चयां कायां रात्रौ न चान्यथा ॥ 
वेदहीने fast दैव यथा न श्ुतिसंकथा | 
विष्णुमक्तिं विना दैवीभक्तिने प्रभवेहु यथा ॥ 
शाक्तक्ञानं विना afetar हास्याय कल्पते | 
गुरं विना यथा तन्त्रे नाधिक्षारः कथञ्चन ॥ 

पतिहीना यथा नारी aaa after | 
ae विना देवविधौ कदापि मम साधने ॥ 

नाऽधिक्ारीति कौलेयस्तस्मादु भाषपरो भव | 

अविनीतं ge यस्य स कथं मम पूजकः | 
तस्मादु यज्ञात् तथा कार्यं यथा स्यादु विनयान्वितम् ॥ 

भावाभावात् कुठे शास्त्रे नाधिकारः कथञ्चन | 

तेन भावविशुद्धस्तु साधकः कौलिको भवेत् ॥ 

इति वीरभावक्रमः 

अथ TEA: 
( भावचूडामणौ ) teqara— 

पशुभावं प्रवश्यामि श्णु वत्स समादितः। 

यथाविधि पशोविधां गृहीत्वा भावतत्परः ॥ 

प्रथमं पृवंसेवार्थं यज्ञतः शुद्िमाखरेत् | 
न मत्स्यमोजनं कुयान् न स्त्रियं मनसा स्मरेत् ॥ 

न परद्रन्यरोभी स्यान्न भोगे मानसं भजेत् । 
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सिन्धतीर पव॑ते वा कानने च सुरालये ॥ 
विल्वमूरे विविक्तं च पुण्यक्षेत्रे च शोभने | 
न शूद्रवशनं कुयात् को रिल्यं यज्ञतस्त्यजेत् ॥ 
दैवता शुभव्णां तु ध्यातव्या सुसमाहितैः | 
त्रिसन्ध्यं देवपूजा तु त्रिसन्ध्यं जपमाचरेत् ॥ 
रात्रौ मन्त्रं च मालां च caida कदाचन | 
न मन्त्मुश्वरेद् भुक्ता मौनी स्यात् सवेकमेखु ॥ 
पषेकाङे स्त्रियं नैव गच्छेत् साधकसत्तमः। 
पुष्पं गन्धं जरं चेव स्वयमानीय पूजयेत् ॥ 
मैथुनं तत्कथालापं तद्गोष्ठौ परिवजयेत | 
ऋतुकालं विना चापि गच्छेन्न स्त्रियमाद्रात् ॥ 
पुराणश्रवणे श्रद्धा वैदवेदाथंतत्परः। 
न रात्रौ भोजयेद् विद्वान् ange परमेश्वर ॥ 
गुरुणा यद् wares तत् सवं यलतश्चरेत् | 
स्वजातकुषुमं चेव हितुद्रव्यं च भैरव II 
CORT तथा समाघ्राय पञ्चगव्येन शुध्यति। 
रक्तवस्त्रं न गृह्णीयाद् दैवीभक्तिपरायणः ॥ 

विष्णुतन्त्रेषु कल्याणि तदनुषठानमेव च | 

कायं वीरकथालापं न Hatz बीरवन्दित ॥ 
नित्यश्राद्धं गयाश्राद्धं सन्ध्यावन्दनमेव च | 

तीथेस्नानं पीटदैशगमनं धमेतस्परः॥ 
aged द्विविधो दैव पूर्वेण सह भेरव। 

अस्याधिकारः पूजायां न TET कदाचन ॥ 

पुवेस्य नाधिकारोऽस्ति पुजादैशगतागतौ | 

पस्तु सर्वंकौार्हबदिष्कायः स्वदेशतः It 
पुव॑वशंनमात्रेण कुलदशनमाचरेत् | 

ब्रह्महत्यादिकं पापं at सत्यं न च प्रभो ॥ 

पंदशंनमेवात्र सत्यं सत्यं वदाम्यहम् | 

ममात्मा सोऽपि देवेश विभुरित्यपि स प्रभो ॥ 
तथापि तत्र मे शङ्का जायते तत् षदे पदे | 
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at कुट परित्याज्यं वरं स्वकुखहिंसनम् ॥ 
वरं स्वकुखहानिस्तु at स्वकुटकुडनम् | 

कायेन मनसा वाचा षरं स्वकुलपालनम् ॥ 

न कुर्वीत पशोः सङ्क स्वमागंक्षयकारणात् । 
कुलशास्तरे दयं पापं tite Hoarty ॥ 

स्वकुरे महती निन्दा पर्योगः Haar | 

तस्मादपि महापापं पशुसङ्खात् प्रजायते ॥ 
स भावः पशुभावेन जन्मत्रयविभावनात् | 
वीरभावो भवेद् दैव ततो देवः प्रजायते ॥ 

देवाच्च जायते वीरो Stag देवः प्रजायते | 
AAA AA भावौ दौ न प्रकाश्यौ FORT ॥ 

aa वीरे न ate: साम्यमित्यभिधीयते | 
भावस्तु मानसो धमः शाब्दः स हि कथं भवेत् ॥ 

तस्माहु भावो न वक्तव्यो दिङ्मात्रं समुदाहतम् | 

यथेक्षुदण्डमाधुयंमशनक्ञायते पभो | 

तथा भावविभावस्तु मनसा परिभाव्यते ॥ 

इति महामदोपाध्याय-टक्कुर-श्रीनर सिंहविरचिते ताराभक्ति- 

खुधा्णबे चतुथस्तरङ्गः ॥ ४ ॥ 



पञ्चमस्तरह्नः 
अथ निलयविधिः 

कुखचूडामणौ- साधकः प्रातरुत्थाय Hosa प्रणम्य च । 
भलादिन्रह्मरन्धान्तं कुर ध्यात्वा गुरुं स्मरेत् ॥ 

BVI स्द्रयामटे- 

श्ठेष्मातकं करञ्जं च निम्बाभ्वत्थकवम्बकम् | 

विल्वं a2 rears शाखोट at तथा ॥ 
कुलब्रक्षाः समुदिष्टा । इति। 

वस्तुतः Hare वराङ्नेति रहस्यविद्ः। वौरचूडामणौ- 

साधकः प्रातसख्त्थाय संस्मरेद् गुस्मादरात् | 

महाचीनगुरं ध्यात्वा ऽथवषिगुरक्रमम् ॥ 

पञ्चोपचारेः सम्पूज्य बीरद्रल्यक्रमेण तु | 

font नीखविरेपयुक्तं शङ्कादिभूषिततन् मुदितं द्विनेत्रम् | 
वामाङ्कपीटस्थितनीलशक्ति वन्दामि वीरं करणानिधानम् ॥ 

परां तु देवतां ध्यात्वा हृदये नीलसुन्दरीम् | 

सर्वा नीलां विशालाक्षीं पञ्चमुद्राविम् षिताम् ॥ 
कपालकत्तुकाहस्तां खङ्धन्दीवरधारिणीम् | 
व्याटमालाजराजूटां पीनोन्नतपयोधराम् ॥ 

नवयौवनसम्पू्णौ मदधूर्णिंतलोचनाम् | 
Ga ध्यात्वा महादैवौ Aas: साधको भवेत् ॥ 
बीरहंसमहाविद्यासङ्कटपं कारयेद् बुधः | 
हंसाख्या-साधनं aet मन्त्रिणां हितकाम्यया | 

यस्य विक्ञनमात्रेण सवेश्ञो भुवि जायते | 
हंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सवेदा ॥ 
अस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः | 

ऋषिर्हसः समाख्यातः परष्टंसश्च दैवता ॥ 
अन्यक्तश्छन्दो गायत्री विनियोगो योगसिद्धिदः। 

घुरेन्रसंहितायाम्-ऋषि्टसो व्यक्तपूर्ो गायत्रं छन्द उच्यते | 
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दैषतापरमादित्यो हंसो ष्टं बीजमुच्यते it 
a: शक्तिः कीलकः सोऽहं प्रणवस्तस्वमेव हि | 
उदात्तः स्वर इत्येवं मनोरस्य प्रकीचितः ॥ 
भोक्षाथं विनियोगः स्यादैवं कुर्यात् सदा नरः ॥ 

धीरचृडामणौ- सूर्यात्मने च द् दैवि सोमात्मने शिरस्तथा | 
निरञ्जनं शिखा ज्योतिनिराभासा तथापरे ॥ 
अव्यक्तं नेश्रयोन्यंस्य अनन्तो.ऽस्त्रे फडंप्यजेत् (११। 

पवं न्यासविधिं कृत्वा गणेशादौ समपेयेत् ॥ 

सुरन्रसंहितायाम्-हंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सवेदा | 

हकारेण बहियांति सकारेण विरत् पुनः ॥ 
भस्याः सम्बोधमाश्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः | 
प्राणायामप्रभावेण जीवन्मुक्तस्तु जञायते ॥ 
पकविंशतिसाहसं षट्शताधिकमेव च | 
प्रजपेत् Tae जीवो ब्रह्मानन्दमयीं पराम् ॥ . 

उत्पल्तिज्ञप आरम्भो afacer निषदनम् | 

विना जपेन सततं जपो भवति सवेदा ॥ 
ad जपस्तु विक्ञातो गणेशादौ निवेदयेत् | 

धीरचूडामणौ- षट् शतानि गणेशस्य षट्सदखं प्रजापतेः | 
घरस्सरं गदापाणौ षर् सहस्रं पिनाकिनः ॥ 
सहस्रमात्मने चेव सहसरं परमात्मने | 
सहस्रं गुरवे चेव सङ्कल्पोऽयं यथाविधि ॥ 
THAT गणेशश्च मूलाधारे चतुदेले। ` 
वादिषेदसमायुक्ते षर् शतं च समपंयेत् ॥ 

स्वाधिष्ठानं विदुमामं षट्कोणं वादिषटूककम् | 
साविश्या च समायुक्ते बरह्मणे च समपेयेत् ॥ 
विद्युत् पुञ्ञप्रभामं च दरं डादिव्शाक्षरम् | 

लक्ष्मीनारायण बन्दै षट् सहस्रं निवेदयेत् ॥ 
महानीरग्रभामे च कादिद्ठादशपन्रके | 

उमामहेभ्वरौ बन्दे षद् सहनं TATA ॥ 
AVS FAT च ककापत्रे स्वरान् न्यसेत् | 
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प्राणशकथात्मकौ TF ससरं च समपेयेत् ॥ 

भ्ञायां विद्यदाभायां quit दक्षौ नियोजयेत् । 
परमात्मनि पराशक्ती सहसरं च समपंयेत् ॥ 

कपूरयुविसंराजत्-सहसदरपङजे। 
ferent गुरं ध्यायेत् सदलं च समपयेत् ॥ 
समुद्रमेखरे दैवि पवेतस्तनमण्डङे | 
विष्णुपलि नमस्तेऽस्तु पादस्पशं क्षमस्व मे ॥ 

चरणं धारयेह दैवि आत्मण्वासायुसारतः | 

देहशौचादिकं gute भस्मस्नानं समाचरेत् ॥ 

वीरासनोपविष्टस्तु वीरभस्मानुकेपनम्। 

वीरं ध्यात्वा महादैवि वीरमालां जपेद् बुधः ॥ 

अष्टोत्तरसहस्रं च वामहस्ते TATA | 

वीरभस्म श्मशानभस्म | वामहस्तं इत्यभिधानान् मूलमन्त्रजपोऽयमिति प्रति- 

भाति। विशुदधेभ्वरे तु- 
यथा शक्तथा जपं GAT स्तुत्वा सन्तोषयेच्छिवाम् | 

इत्युक्तम् । पतत्पूर्वमन्यत्र शुरुमन्त्रजपोऽप्युक्तः। तदुक्तं तत्त्वचिन्तामणौ - 

अथवा वाग्भवं मायां ट््मीबीजं समुद्धरेत् | 

CAA तथानन्दभेरवाख्यं सलपर ॥ 

गुरनाम तथा शक्तिनाम श्रीपादुकां स्मरेत् | 

दशधा सत्तधा वापि त्रिधा वा प्रजपेत् सुधीः ॥ 

ad समर्पयेत् पश्चात् श्रीगुरोदेक्षिणे कर | श्ति। 

वीरचुङामणौ- वज्रपुष्पं वरारोहे कारयेद् दन्तधावनम् | 

वच्चपुष्पमार्तवं जवाङ्खुमं वा । श्वं च दन्तधावनं वैदशौचानन्तरमेव कायम् | 

मन्यत्र तथा दर्शनात् । न्यालं कुर्यान्महेशानि शक्तिं साङ्गो स्पृशेडु बुधः | 

हावभावा दिकं gate SAHA समावरेत् ॥ 

वघीरभस्मायुकेपनादि बीरसाधकमात्रपरम् । ददेश ॒प्रातःरत्यमावश्यकम् | 

तदुक्तं यामे प्रातःरृत्यमङृत्वा च यो दैवीं मक्तितोऽखयेत् | 
पूजा च विफला तस्य शौचहीना यथा श्रिया ॥ 

अथ लनम् 

त्च त्रिविधम् | भादकमान्त्रमानसमेदात् | तत्रादौ भरधानत्वावौदकं निरुप्यते | 
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TATHAGATA AMAT शुचिः स्नायात् तु मृत्तिकाम् | 
गरहीत्वाऽस्त्रेण dasa यथा जलनिकेतनम् ॥ 
तत्रादौ ASHS तु क्षालयेदस्त्रवारिणा | 

ae कत्वा द्विधा तन्न एकभागोपगं ततः ॥ 

निधाय गोमयं दमात् तिलाध्ेवाभिमन्त्ितान् | 
लौकिकः गौणमायेन भागनेकेन यत्नतः ॥ 
मलस्नानं पुरा रत्वा विधिस्नानं समाचरेत् | 

कूलचूडामणौ--अथ षक्ष्यामि ते वत्स स्नानं कुरस्ुलावष्म् । 
कछृष्णरक्तहरि्टीला विविधा मम yeaa: ॥ 
तत्र यत्क्रुलगः शिष्यः स तदुरूपं परागरोत् | 
आचान्तः करुलदर्भेण ATA: कुलपुष्पकम् ॥ 
Soa a च सतिलं सजदं ad: | 
गृहीत्वा कुल्दैवस्य प्रीतये स्नानमाचरेत् ॥ 

STALL एवासौ कुखचक्रं AS न्यसेत् | 
HOGA समानीय Hoa कुशेन च ॥ 

कुखतीर्थानि तत्रव समानीय कुकात्मकम् | 

तत् तोयं च rer पीत्वा त्रिधा च परोक्षणं तनोः ॥ 

यत्क्कुटग' समन्त्रदीक्षितः। कुख्दर्भो यथा सद्रयामले- 
श्रयो दभाः खमुदिष्टाः सुवर्णै रजतैः कुशेः। 
तत्र शाक्ते दयं चान्यदन्येषां तु जरयो मताः॥ 

सुवणं रजतं चैव जपपूजादिकमेखु। 
SHIRL परोक्तं न तु वन्यकुशाः कुशाः ॥ 

अन्यत्रापि तर्जन्या रजतं धायं स्व णं धायमनामया | 

पष एव कुशः प्रोक्तो न दर्भो वनसम्मवः॥ 

थामके--विना वै gaan वैवी-पूजा नास्तीह कि चित् | 
तस्माह् Fat गरीतव्या सवेपुष्पमयी शुभा | 
हस्ते qaige वस्वा भाचामेदु विधिपूवेकम् | 

कुरुपुष्पं जवापुष्पादिकम्। soak सुव्णादिपात्रम्। कुरवैवस्य wets 
तायाः | Hoan त्रिकोणचक्रम् | तदिखनप्रकारस्त मालिनीतन्त्रे- 

त्रिकोणं मुखमन्त्रेण साधित्रे dae जपन् । 



UqAEACE: १२६ 

merece छिखेदु दैवि समाहितः ॥ 
भूलबीजेनेति | मन्त्रान्तरे । सावित्र qed | हंसक हंस इति मन्त्रम् । अङ्कुश- 

भुवा च-वक्षमुष्टिं विधायाऽथ तजंन्यङ्खुशङपिणी | 
ङ्ुशाष्या महासुरा श्यैलोक्याकषंणक्षमा ॥ 

इति तन्त्रोक्ता । तीर्थावाहनमन्त्रश्च श्रीक्रमसंदितायाम्- 
Te च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 
नमेदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सक्िधिं कुर ॥ 

त्रिधा तोयपानमाचमनरूपमेव | तञ्च मूलमन्त्रेण । प्रोक्चषणमपि तेनैष । तद्क्तं 
जरिशक्तिरत्ने-जरिराचम्य च मूखेन मुद्रया कुम्मसंक्ञया | 

त्रिवारं मन््रपूतेन शिरः संोक्षयेत् खुधीः ॥ 
मूत्रा चेयसुा तन्त्रे- 

दक्षङ्गुठ पराङ्ग्ं क्षिप्त्वा हस्तद्वयेन तु । 

सावकाशा sangha कुम्मसंक्िता ॥ 
गन्धवेतन्त्र- मूं पटन् मूधिनि तोयं मुद्रया कुग्भसंक्ञया | 

क्षिप्त्वा वारत्रयं पश्चादाचामेत् साधकाप्रणीः ॥ 

आत्मविद्याशिवेस्तच्चैस्ततो यागग्रहं AN | 
आत्मविद्याशिवेस्तत्त्वैरिति। आत्मतत्त्वेन स्थुखवेहं शोधयामि स्वाहा । 

विद्यातच्येन सृष्ष्मदेह शोधयामि स्वाहा | शिवतच्वेन परदेहं शोधयामि स्वाहेति 
मश््रत्रयेण चुलधकत्रयं गृह्णीयादित्यथेः। नीलतन्त्रे- 

विद्यया चिनिमज्यैवमाचामेत् पाथसा तथा | 
वशिष्ठसंहितायाम्- कृत्वादौ वेदिकं स्नानं ततस्तान्त्रिकमाचरेत् | 

विन्यस्याङ्के षड्ङ्कानि प्राणायामपुरःसरम् ॥ 
भीसूयेमण्डकात् तीथंमाकृष्याऽङुशसुद्रया | 

वमित्यनेन चाप्छाव्य कवचेनाऽवगुण्टयेत् ॥ 

संरष््या ऽस्त्रेण FSA मन्त्रयेद् VASAT | 
आत्मरक्षां ततः कुर्याद् वारिक्चेपेण चास्त्रतः ॥ 
निमज्य तत्र श्रीदैवं ध्यायेच्छक्तथा मनुं जपेत् । 

उन्मथ्य कुम्भमुद्रां च बद्धा fesse स्वमूधेनि ॥ 
ज्रिपुरार्णवे-- विधाय वैदिकं स्नानं ततस्तान्त्रिकमाचरेत् | 

खदमस्त्रेण चादाय तेन तामभिषिच्य च ॥ 
१७ 
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शिखामन्त्रेण संशोध्य मन्त्येन्मूखमन्त्रतः | 
मूर्धादिपाव्पयेन्तं विरिप्य च तया ag: ॥ 
सम्मुलीकरष्ःसुव्रां tar प्राणं निरुध्य च | 
निमज्य तृष्णीमुत्थाय नाभिमात्रे जठे स्थितः॥ 
प्राणायामत्रयं कृत्वा मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् । 
विन्यस्य च षडङ्गानि कल्पयेत् ती्थ॑मग्रतः ॥ 
ततः संप्रार्थयेत् तीथं सूयैमण्डलगं ततः | 
घुणिमन्त्रेण मन्त्रह्नो भित्त्वा चाङ्कुशासुद्रया ॥ 

तीर्थावाहनमन्त्रेण तीथंमावाहयेत् प्रिये | 

मूलमन्त्रेण संयोज्य क्ते ती्थमण्डले ॥ 
SINR च तत्रैव समावाष्ा ऽकंमण्डलात् | 
ध्यात्वा तन्मनुनाऽम्यच्यं गङ्गामन्त्रेण मन्त्रयेत् ॥ 

सप्रृत्वः शिवे चास्मिन् श्रणु arta परिये | 

जलस्थं व्योमषड़ दीधे-स्वरभिन्नं सबिन्दुकम् ॥ 

सर्वानन्दमये तीर्थे शक्ते पषयोहियुगं द्विः | 
एकविंशाक्षरः परोक्तस्तीथंशक्तिमयुः प्रिये ॥ 
तारं नमो भगवति भ्रूयादम्बे ततोऽम्बिके । 
अम्बालिके महामादिन्येद्येहि भगवत्यथ ॥ 
अशेषतीथांलवारङे मायाध्रीवीजमुच्चरेत् | 
शिवजराधिरूढे च गङ्ग गङ्खाम्बिके fF: ॥ 
गङ्खाविचेयमाख्याता त्रिपञ्चाशद्विरश्षरः | 
भुवनेश्या समालोड्याऽमरतीरृत्य GAA ॥ 
कघचेनाऽवगुण्डधाऽथ संरक््या ऽस्त्रेण मन्त्रथित्। 
मूलेन देवतां तत्र साङ्गां सावरणां तथा ॥ 
समावाह्य AS ध्यात्वा तत्पादद्यनिगेतम् | 

ध्यात्वा तीर्थं स्मरन् मूलमन्त्रं स्नायाज्ङे त्रिशः ॥ 
उन्मञ्य मूलमन्त्रेण सिञ्चेत् कं कुम्भमुद्रया | 
आचम्य विधिना पश्चान् मूरमन्तरेण तपेयेत् ॥ 
त्रिधा देवीं समुतीये aerate qareat | 
परिधायाऽथ fies कृत्वा सन्ध्यां समाचरेत् ॥ 
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संप्राथयेदिति- ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करः स्पृष्टानि ते रे | 
| तेन सत्येन मे देवेश तीर्थं देहि दिवाकर ॥ 
इत्यनेनेत्यथेः | तीर्थावाहनमन्त्रेणेति। गड चेत्यनेनेत्यर्थः । ध्यास्वेति- 

सवानन्दमयीमशोषदुरितध्वंसां angi 
श्यक्षामूध्वंकर्वयेन दधतीं पाशं श्णिं वामतः । 

अन्तश्चासतपूणहेमकलशौ मुक्ताक्षमालां वरां 
Tei सिन्धुसरिद्वरादिखदहितां श्रीतीथंशक्तिं az ॥ 

इति प्रकारेण । पतेषां भ्रकाराणामविरोधे समुश्चयः। विरोधे विकल्पः | 
त्रिपुरार्णवोक्तप्रकारस्तु त्रैपुर एवेत्यपि वदन्ति | 

अथ AFA 
नारदप्चरात्र- “अथ Aled शुभं ऋणु इत्युपक्रम्य- 

तोयाभावे तु यत् कायं दुगे काले वशी ततः। 
गमने क्षिप्रसिद्धथर्थं गुरुकार्येष्वतच्द्रितः ॥ 

marca विप्रेन्द्र निशाभागे तथा मुने। 

क्षाल्य पादावाचम्य प्रोदधूतेन तु वारिणा ॥ 
स्थानं an दिशः भ्र गवत् संशोध्योपो विशेत् ततः | 
AEX हस्ततरे न्यस्य क्रमान् न्यासान् ततश्चरेत् Il 

भूखमन्तरादितः क्यात् सवेमन्त्रगणेन वें | 
केवलादुदकस्नानात् संस्कारपरिवजितात्॥ 

प्रभासादिषु तीर्थेषु यत् फलं स्नातकस्य तु | 

aa दशगुणं तस्मान्मन्रस्नानस्य निश्चयात् ॥ 

तोयामावे भौद्कस्नानक्षमतोयाभावे। अस्त्रमित्यादि । स्वविद्याया भस्त्र 

मन्त्रं करयोरचिन्यस्य मन्तरन्यासपूवेकं स्वतन्त्रोक्तन्यासजारं Haters: | केवला- 
fafa । enafae न्यासरूपमेव | तन्त्रान्तरे तु- 

मणिबन्धाद्धो हस्तौ पादौ गुटफादथाननम्। 

क्षारयेत् स्नानमेतत् स्यात् पञ्चाङ्कं शुद्धिदायकम् ॥ 

अथ मानसरनानम् 
शेवागमे- मनसा मूलमन्त्रेण प्राणायामपुरःसरम् | 

कुर्वीत मानसं स्नानं स्त्र विदितं च यत् ॥ 
waa सर्वं विधासु | 
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नारद्पञ्चरात्र-ध्यानस्नानमथो TEA दाभ्यामपि परं च यत्। 
ससितं पुण्डरीकाक्षं मन्त्रमूत प्रभु स्मरेत् ॥ 
तत॒पादोदकजां धारां निपतन्तीं स्वमूधनि । 
चिन्तयेत् श॒ष्ष्मरन्धेण प्रविशन्तीं स्वकां तनुम् ॥ 
तया संक्ालयेत् स्मेतदेगतं मलम् | 
तत् erg विरजा मन्त्री जायते स्फटिकोपमः ॥ 
इदं स्नानवरं मन्तरस्नानाच्छतगुण CAAT | 

वुण्डरीकाक्षमित्युपलक्चषणम् | या यस्य देवता स तां स्मरेदिति तात्पर्यम् | 
दाम्यामिति। अल्पायासेन तत्फलकत्वाह् द्वाभ्यां श्रे्ठमित्युक्तम् । न त्वतस्तत् 
प्रधानमिति बोध्यम्। अस्यास्तु विद्याया महीचीनक्रमोपास्यत्वादतन्र मानस- 

स्नानमेव प्रधानम् | तत उत्थाय वाससी विथयात् | aga कखवचूडामणी-- 
उत्थाय कुखवस्तरे दे परिधाय Hea तु | 

` तिलकं goed तु कत्वाऽवश्यं समाप्य च ॥ 

क्रवस्त्र इत्यत्र कुरुपदमुत्छृष्टर्तव्राचि | FSA मूलमन्त्रेण | Head तिलकम् | 
नदमरशानमद्धिः सततं त्रिपुण्डं कारयेत् खुधी"रिति मरस्यसूक्तोक्त बीरतिलकम् | 

नार्पञ्चरा जे -खुधीतं परिधायाऽथ वल्नय॒ग्ममखेद्कम् | | 
| तदभावादथ met योगपटकसंयुताम् ॥ 

न चेकवाससा यस्माद् भवितव्यं कदाचन | 
स्वतन्त्रतरन्त्रे- मोक्षार्थी रक्तवस्त्रे दे मोगा भ्वेतवाससी | 

परिधाय ततो विद्वान् यागभूमिं यथा विरत् ॥ 
यामरे--बिभयादु वाससी शुभ्रे तिलकं वर्णभेदतः। 

वर्णमेदत इति-त्राह्मणस्योध्वपुण्डं स्यात् क्षत्रियस्य च्रिपुण्डकम् | 
वैश्यानामधेचन्दरं स्याच्छुद्रस्य वतुंखातीति ॥ 

नारदपञ्चरात्रोक्तक्रमेणेत्यथः। समयातन्त्रे- 

| भस्मना तिलकं gaig afgat पुण्डरकत्रयम् | 
भेरवीतन्त्रे- तिलकं रक्तगन्धेन गोपीचन्दनकेन धा | 

gered विलिखेहू भाले तारबीजं ततो हृदि ॥ 
शक्तिं मध्यगतां Hate साधको नरपुङ्गवः | 

मैर्वीतन्त्र-भावम्य प्राङ्मुखो भूत्वा उपविश्य च मन्त्रवित् | 
वेविकीं तान्त्रिकी कुर्यात् ततः सन्ध्यां समादितः ॥ 
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शेवागमे- प्राणायामत्रयं इत्था मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् | 
अङ्कानि विन्यसेद् देहे करन्यासपुरःसरम् ॥ 
aadieca पुरतो जलं च धेनुमुद्रया | 
अभिमन्त्य च मूलेन सघ्वारं च साधकः ॥ 
अकारादिक्षकारान्तैरमातृका्णेः सबिन्दुभिः। 

erat परोक्षयेन्मूधिने करशौमेरेन वा त्रिधा tt 
कमारीकर्पे-प्रणवं gases मणिधरणि वनच्निणि। 

wed तथा हं कट् स्वाहेति तदनन्तरम् ॥ 
धनेनैव हि मन्त्रेण cat कुर्याद् विचक्षणः | 
पुनराचम्य विन्यस्य षडङ्मपि मन्त्रवित् ॥ 

वामहस्ते ae गृह्य गङितोदकबिन्दुभिः | 

सप्तधा प्रोक्षणं कृत्वा मूध्नि मन्त्रं समुदुगिरन् ॥ 
भवशिष्टोदकं क्षे हस्ते संगृह्य मन्त्रवित् | 
इडया ऊष्णदेहान्तः क्षालितं पापसश्चयम् ॥ 

छृष्णवण तदुदकं दक्षनासाभिरैचितम् | 
दक्षहस्तेन तन्मन््री पापरूपं विचिन्त्य च ॥ 
पुरतो वञ्जपााणे प्रक्िपेदस्त्रमन्त्रतः। 

रक्षा शिखाबन्धनरूपेवेति तच्वविदः | यामरे- 
षड्ङ्न्यासमाचयं वामहस्ते AS ततः | 
गररीत्वा दक्षिणेनैव सपुरं कारयेत् ततः ॥ 

शिववायुजरपृथ्वी -वह्धिबीजेस्त्रधा पुनः | 
अभिमन्छय च मूलेन सप्तधा ATTA ॥ 
निक्षिपेत् ase मूधिनि शोषं दक्षे निधाय च | 
शरीरान्तस्थितं पापं क्षालयेत् साधकाग्रणीः ॥ 

मूलेन तिलकं कुर्यात् सन्ध्येषैव हि कौलिकी | 
उदिश्य get शिष्यं कथिता कुलसन्दरि ॥ 

शिषबीजं हकारः । वायुबीजं यकारः। जटलबीजं वकारः । पृथ्वीबीजं 
लकारः। वहिबीजं रेफः । एतेषां च सायुस्वाराणां बीञत्वम्। सजलं वामहस्तं 

वकषहस्तेन संपुटीकृत्य पमिर्बीजेस्तरिधा जरममिमन््रयेत् | ae भनामाङ्गष्- 
योगेन भवति । तथा च दर्तस्यमेव जलं मूलमन्त्रेण सपधा मूध्नि किपेवित्यथंः | 



१३७ ताराभक्ति्ुधार्णषे 

तदत्र कुमारीकल्प यामर्योविंकल्यो-गुखकमपरिच्छेद्यः । वबीरयूडढामणौ- 
. वियहूवहिं समुच्चायं नारायणं सबिन्दुकम् | 

मायाशीजं समुच्चायं गगनं बहिसंयुतम् ॥ 
भधंचनद्रसमायु कतं बामकर्णविभूषितम् | 
हंसे इत्युच्चरेत् पश्चात् सूयमण्डलङन्तकम् | 
तारायै पदभुच्चायं हदयान्तेऽञ्जलि क्षिपेत् ॥ 

ततो गायत्रीं जपेत्। तदुक्तं शौवागमे- 

WIAA वाथ FSA ददाद््यश्रयं ततः | 

शिवाय मण्डलस्थाय सुखे मखेन तपेयेत् ॥ 
त्रिधा जप्त्वाथ गायत्रीं अष्टाविंशतिवारकम् | 

गायत्रीं स्वेषदेवतागायत्रीम्। तारागायत्री चोक्ता कालिकार्णवे- 

प भगवत्येकजटे विद्महे च पदं aa: | 

विकरदष्टे धीमहि तन्नस्तारे प्रचोदयात् ॥ 
मालिनीतन्त्र महोध्रायै च विद्महे तारायै धीमहि श्रिये | 

तश्नो दैवी च शब्दान्ते धियो यो नः प्रयोद्यात् ॥ 

वीरचुडामणौ- अष्टधा दशधा वापि गायत्री च जपेदु बुधः | 

वाग्भवं च समुच्चायं एकजटायै विश्वे ॥ 
दैवि off च समुच्चायं नीलसरस्वत्यै धीमहि | 
qcdai च समुच्चायं ततस्तारे प्रसोदयात्॥ 
जप्त्वा समपंणं Hate देवतावामहस्तके | 

गायत्रीध्यानं तु तन्त्रे-- 

उद्यवादित्यसङ्काशां.पुस्तकादथकयं स्मरेत् | 
छृष्णाजिनधरा ब्राह्मीं ध्यायेत्तारकिताम्बरे ॥ 

मध्याहे-शयामवण STAY शङ्कवक्ररसत्कराम् | 
गदापद्मधरां दैवं सूयं बिम्बङ्ताश्रयाम् ॥ 
SIME वरदां दैवीं गायत्रीं संस्मरेद् बुधः | 
Val शुङ्काम्बरधरां ब्रषासनङ्ताधरयाम् | 
faaat वरदां पाशां ge च नकरोटिकाम् ॥ 

गौतमीये- संक्षेपसन्ध्यामथवा दुर्यान्मन्त्री शशक्तितः। 
सायं प्रातश्च मध्याहे कृष्णं ध्या मनुं जपेत् ॥ 
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इति खन्ध्याभ्यं ste कमिंणां सिदिदायकम्। 

छृष्णमित्युपलक्षणम् | स्वेष्टैवतामित्यथः | tama - 

सन्ध्यारोपो न RUST: शम्भोरालैवमेव हि | 

दीक्षितः सन्ध्यया हीनो न दीक्षाफलमश्नुते ॥ 

सन्ध्यादीनोऽन्यसन्ध्यायां पृवेसन्ध्याक्रियामथ | 
विधायोत्तरसन्ध्यायाः क्रियां कुयादतद्द्रितः ॥ 

गौतमीये- सन्ध्यायां पतितायां वा गायत्रीं दशधा जपेत् | 

तन्त्रराज तु- ल्रानसन्ध्याचेनारोपे जपेदशटो्तरं शतम् | इत्युक्तम् | 
अथ तपेणम् 

कूखचुडामणी- देवान् ऋषीन् पितंश्चैव तोषयेत् कुल्वारिणा । 

कुलात्मकान् पुनर्ध्यात्वा Ho संलीय तोषयेत् ॥ 

कुलवारिणा आहूतकुटढवीर्यमयवारिणा । secant दिव्योघधसिद्ौघ- 

मानवौघान् | He पूजाचक्रे | : संलीय आवाह्य । तथा- 

भैरवाय च दैवाय भैरवावेशकारिणे | 

मैरवास्यं प्रदातव्यं मन्त्रमुखचायं पूवेतः ॥ 

भैरवाख्यं मन्त्र मित्यन्वयः। स चानन्दभैरवमन्त्रो वक््यते। पवेत ओधत्रय- 

तपंणात् पूर्वम् | यामले- 
: तपेणादौ प्रयुञ्जीत तृप्यतां ब्रह्ममेरवः | 

तर्पणे पितणां भैरवत्वेनोर्छेखस्तु वीरविषयः। पशुना तु मालिनीतन्त्रे - 
दक्षिणाशामुखो भूत्वा AYE ASH ततः | 
तृप्यन्तु पितरः भोक्ता चैतत् तपेणमाचरेत् | 

शौवागमे - ध्यात्वा दैवं जके सम्यक् पूज यित्वाऽथ मूकतः | 
अष्टोत्तरशताबरच्या तपेयेन्मूखमन्त्रतः ॥ 
तदर्थेन तदर्धेन दशधा वाथ तपेयेत्। 

ततस्तदद्खावरणदैवतास्तपयेत् कमात् ॥ 

पकेकाञ्जलिना तद्न्पूलमन्त्रपुरःसरम् | 
ततः सम्पूज्य देवेशं साङ्वरणकं ततः ॥ 

संबद्धास्ये हदि स्वीये आत्मानं तन्मयं स्मरेत् | 

यामङे- यन्त्रां AS ध्यात्वा तत्र दैवीं निधाय च| 

दैवषिपितृपूर्बो तु सायुधां सपरिवाराम् ॥ 
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जके घा तपेयेवु देवीं गृहे वा तपंयेत् सुधीः | 
गुरपङक्तिं च सन्तप्यं घटुकादीश्च तपेयेत् ॥ 
मूल्वेवीं च सन्तप्यं तपेत् परिवारकान् | 
तपेयेदु द्वारपालावींस्तथैवाङ्गादिवैवताः ॥ 
शोषिकां aq पश्चादेश्यां च परमं गुरम् | 

sat परापरं चेव agai परमेष्ठिनम् ॥ 

व्यायन्यादीशपयेन्तं गुरुपङ्क्तिं च तपेयेत् | 
agit तत्तत्स्थानेषु मध्ये देवीं च तपेत् ॥ 

तारायां तु विरोषो मालिनीतन्त्रे- 

तीर्थोदकं fad neat क्षीराक्षतसमन्वितम् | 

SHOMS मूत्वा देवीमात्रं प्रतपेयेत् ॥ 
मात्रपदात् परिवारतपंणं केवलं जकेनैव । शृ्टदेवतातपंणभ्रकारो नीलतन्तरे- 

मूलान्ते तपेयामीति स्वाहान्तं ator मतम् | 
od त्रिधा तपेणं तु कृत्वा पापक्षयो भवेत् ॥ 

तपंयामीत्यतः पूवं द्वितीयान्तदैवतानाम योज्यम् क्रियायाः कम॑ सापेक्षत्वात् | 
तथैव सर्वत्र दर्शनाच्च | 

qore तारिणीं प्रोच्य तपेयाम्यन्निवहलमा | 
इति माछिनीतन्त्रवचनाच्च । तर्पणमिष्टेबतायाः तत्रैव मुलमन्तरान्वयस्य युक्त- 

त्वात्। इदं तु वैषणवान्यपरम्। वेष्णवे तु गौतमीये-- 
आदौ मन्त्र समुश्चायं sige रष्णमित्यपि | 
तपयामि पदं चोक्तौ नमोन्तं तपयेन्नरः ॥ 

अन्यत्र तु- तपयामि पदं योज्यं मन्त्रान्ते स्वेषु नामसु | 
दितीयान्तेषु चेत्येवं तपेणस्य मनुमेतः ॥ 

ad च मुख्यतपंणमष्टोत्तरशतावृ्येति प्रथमः पक्षः । पापक्षयो भवेदिष्यतो 

नित्यकाम्यमेतदवसीयते। प्रत्थेकमङ्कपरिवारतपेणाशक्तौ साङ्गां सपरिषारां 
सवाहनां सायुधां अमुकदैवतां तपेयामि स्वाहेत्येवं यथाशक्ति tanta तपेे- 
वित्यागमिकाः। ततः qatand दद्यात् । aga यामठे- 

मा्तण्डमैरवायेति त्रिधा aed प्रक्पयेत् | 
मातंण्डमेरवायेत्येकदेशग्रहणम् । तन्मन्त्रस्तु हीं हंसः मा्तण्डमैरवाय प्रकाश 

शक्तिसहिताय care स्वाहेति | 
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तन्त्राजोत्तरे-संस्सुत्य रवं दैवं मार्तण्डाख्यसुमापतिम् | 
मूलेन मनुना दैवि सूर्य॑स्य मुना ऽथवा ॥ 
मायाबीजं समुद्धत्य सोऽहं तु विपरीतकम् | 

मात्तेण्डभैरवं ङेन्तं प्रकाशशक्तिसंयुतम् ॥ 
GALA मन्त्रः AT इति । 

नच्दिके्वरसंहितायाम्- 

दिनेशाय क्षिपेत् तिष्ठन् वारिणा चाज्ञलित्रयप् | 

यावन्न दीयते बाध्यं भास्कराय निवेदनम् | 

तावन्न पूजयेद् विष्णं शङ्करं वा सुरेभ्वरीम् ॥ 
ततः सुयमण्डलस्थाये देव्यै अर्यं दयात् | तदुक्तं नीलतन्त्र 

` कुशीतमोद्पुष्पं च gaged कशाजलम् | 

अक्षताश्च तथा aa इत्वा ard निवेदयेत् ॥ 

मूलान्ते चोद्यदादित्यपदान्मण्डलवत्तिन्यै | 
शिवचैतन्यमय्ये च स्वाहेति तन्मयुः स्मतः ॥ 

कुशीतं रक्तबन्दनम्। कुलपुष्पमातेवम्। अत्र कालीतत्त्वरूतः-- “उक्तेनैव 
विधानेन स्नानं sen तु तान्त्रिकमि"ति वचनात् “सन्ध्येषेव हि कौलिकी | 
उदिश्य gaa शिष्यं कथिते” ति ब्रह्मयामटवचनात्- 

कौलिकः gaa: कमे वैदिकं नाभिधीयते | 

वेदिकं aaa: कमं कौलिकं नाभिधीयते ॥ 

इति शद्रयामल्वचनात् “भथ योनिर्पेक्षमेव (?) कर्मे" त्यथवेवेदाच्च alfa. 

वै दिकस्नानसन्ध्यातपणादीनि न कार्याणीति वदन्ति | तन्न । “त्वादौ वै दिकं लानं 

ततस्तान्व्रिकमाचरेत्" इति वशिष्ठसलंहितावचनस्य-“विधाय वेदिकं स्नानं तत- 

स्तान्त्रिकमाचरेत्" इति ज्रिपुरार्णववचनस्य च -^“वेदिकीं तान्त्रिकी सन्ध्यां 
रत्वा तर्पंणमाचरेत्" इति तन्त्रान्तरवचनस्य च विरोधात् तद्ववनानामन्यथार्थः 
करटप्यते | तथादहि-उक्तेनैवेति। एवकारो भिन्नक्रमः रृत्वेवेत्यत्रान्ेति। सन्ध्येषे- 
धेत्येवकारस्तान्त्रिकं कल्पान्तरं नास्तीत्येतद्थंकः | 

"कौलिक gaa” इति रद्रयामलवचनम् अथवंवचनं च सवंशाखाप्रत्ययमेकं 
safe न्यायपराप्तयुगपदुभयेतिकतेव्यताचरणप्रतिषेधकमिति न fa fazer | 

अथ पूजा 
सा ख त्रिषिधा उ्तममध्यमकनिष्ठमेदात्। तथोचोक्तं केट्कारिणीतन्त्रं - 
$ 

ger, 
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ahahaha inde कोकपाठे्च संयुतः | 
पीठयन्त्रक्रमाहु यागो नित्ययागः स उमः ॥ 
पीटेनैषव समस्तेन afecracet विना | 
अभ्निकार्येण हविषा भूषषौश्च समन्वितः ॥ 
मन्त्रपूतो यागो नित्ययागः स मध्वमः | 

वन्यशुदधिलमायुकं त्तत्संपूजनं तथा ॥ 
वस्त्रालङ्कारवस्तूनि वजेयित्वा पएथग्विधम् | 
गश्निका्यंविहीनं च कार्दैशानुसारतः ॥ 

उपचारर्तं द्रव्यैरधमं पूजनं मतम् | 

भत्र शक्तथपेक्षमाचरणम्। तत्वसारसंहितायाम्- 

अनिर्मास्यं सनिर्माल्यम्चेनं दिषिधं स्सरतम् | 
दिव्यं मनोभवैद्रव्येगेन्धपुष्पैः लगादिमिः॥ 

यदच॑नमनिर्माव्यं दिन्यभोगापवगेदम् | 

्रामारण्यादिसम्भूतैर्या गत्रव्यै्मनोहरेः ॥ 
भक्तो्यत् क्रियते सम्यक् afraid तदर्चनम् | 

जातमात्राणि पुष्पाणि घाताग्येव निखगंतः tt 
पञ्चभिश्च महाभूतेभोुना शशिना तथा | 
प्राणिभिश्च दिरेफा्यैः पौष्पैरेव न संशयः ॥ 

अतो निर्मास्यमित्युक्तमिति। 
भत्र यतीनामादावेवाधिकारः । भगस्त्यः-- 

दिषिधं स्याहन्धमनोबाष्यान्तरसुपासनप् | 
ग्यासिनामान्तरं भरोक्तमन्येषासुभयं विदुरिति ॥ 

मनसा Tsay योगी पुष्पैरारण्यसम्भवेः | 
frat पुष्पहिंसायां न भवेत् तत् तु हिंसनम् ॥ 

इति शिवरहस्यवचनमजितेन्द्रियपरम् | 
परिव्राड् श्षानमात्रेण शोमदानादिभिर्षिंना | 
सर्वदुःखपिशाचेभ्यो मुक्तो मवति नान्यथा ॥ 
पारित्राडविरक्तश विरक्तश्च वथा गही | 
कुम्भीपाके तु भञ्जेते ताषुभौ HASTA ॥ 
पुण्यस्त्रियो शुदस्थान्च wad कुर्युरन्वहम् | 
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| संसारान्न निवक्तन्ते विध्यतिक्रमदोषतः ॥ 
इति भगस्त्यसंहितावचनात्। पद्मपुराणे - 

स्मरणे कीत्तने विष्णोस्तथा AMAT | 
सदाधिकारः स्वेषां मकशापातकिनामपि ॥ 
न Jet ्ानमात्रेण WIE च मङ्गलम् | 
पराप्नोति चन्द्रदने दानहोमादिभिविंना tt 

गृहस्थो यदि दानादि दद्यान्न जुहूयादपि। 

पूजयेदु विधिनाऽनेन कः ्यादैतदन्वहम् ॥ 

न ब्रह्मचारिणो दातुमधिकारोऽस्ति भाविनि। 

गुरुम्योऽपि च सर्वेभ्यः को वा दद्यादपेक्षितम् ॥ 
प्रात्तपुष्पात् करं सिध्येदर्पं नो मानसं यथा | 
तस्मादपरिहायेत्वादन्यथा बानुपायतः ॥ 

अनत्पवुद्धितन्द्रीणां बाह्यपुष्पै्मवेत् क्रिया | 
हस्वसारसंहितायाम्- 

पूजा पञ्चविधा प्रोक्ता पञ्चरात्रादितन्त्रके | 
ताश्चामिगमनं चोपादानेञ्याध्याययोगकाः ॥ 

तत्रामिगमनं नाम मन्त्रिभिः परिकीर्यते | 
संमाजंनोपरेपादिसंस्कारो देवमन्विरे॥ ` 
उपादानं भवद् दैवपूजासाधनमेरनम् | 

ततश्चापि भवेदिज्या गन्धपुष्पादिभिः पुनः। 

पीटपुजा च देवस्य साङ्गावरणपूजनम् ॥ 

मन्त्रां भावनापूवं जपो मन्त्रस्य कीत्तनम् | 

तच्छास्त्रमननं सम्यक् स्वाध्यायो मन्त्रिभिः Sze: ॥ 

गुखयैवात्मनामैक्यभावना योग उच्यते | 

सालोक्षमपि सारूप्यं सामीप्यं साटिनामकम् ॥ 

सायुज्यमपि पञ्चानां फलान्येवं विदुः क्रमादिति । 

तत्रादौ वेशाः केत्कारिणीये- 
पकलिङ्े श्मशाने च TITS चतुष्पथे | 

| eter: साधयेदु योगी विद्यां त्रिभुवनेभ्वरीम् ॥ 

पकलिङ्गमुखं तत्रेव-पञ्चकोशान्तरे यत्र न लिङ्गान्तरमीक्षते। 
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तदेकलिङ्खमाख्यातं तत्र सिद्धिरुत्तमा ॥ 
शमशानादिकप्ुकतं त्रिशक्तिरत्ने- 

दह्यते व्यसवो AT शवकीलकसङ्कुखे | 

गृध्गोमायुकाकादैर्मासटु्धैयदावृतम् ॥ 

तच्छमशानमिति ख्यातं पिशाचगणसेवि्तम् | 
काकादिनीडसं युक्तं छत्तिच्छन्रा विसंयुतम् ॥ 
नागरे TAA साध्यसोद्धेगकारक्म् | 
सौधसंरूढ्धासाद्यं शृन्यागारं तदुच्यते ॥ 
चतुणा च पथां यत्र संपातो grag भवेत् | 

तश्वतुष्पथमिव्युक्तं रजन्यामिष्टदायकम् ॥ 
qaqa मिदं शस्तं जघन्यं चोत्तरोत्तरम् | 

कुमारीसन्त्रे- कामरूपे पूर्णशिरौ feet चोडानके तथा । 
वाराणस्यां च छौ हित्ये करतोयानदीजके ॥ 

आर्यावत्त प्रयागे च ब्रह्मावत्ते तथैव च | 
अनन्तफलदा पूजा TART AS स्थले ॥ 
तदभावे पुण्यगेहे सिन्दूरादिभिरङते | 
लङ्शूलगदाकर््रचामरव्यज्ञनादिभिः ॥ 
वितानध्वज्संकीर्णे छष्णागुरुषुधु | 

युवतीनां सुरापीनां वेश्यागणसुशो भिते ॥ 

शङ्धरण्टारवाकीरणो दीपाबलिविराजिते । 

OAR ग्रहे Tat कालिकायाः सुशोभना ॥ 
कामरूपा दिविधिगुणफलः। स्व्रयामठे- 

पकलिङ्क श्मशाने च शून्यागारे चतुष्पथे | 
शवोपरि चितास्थो वा कुख्पादपमूलके ॥ 
यौनो वा योनियन्त्रे वा यो निपुष्पैविशेषतः। 
सुद्रघ्यैः पूजयेद् विदां जवापावक सिन्दूरः (१) ॥ 
मत्स्यमां सेधेपदीपैनंषेद वि विधेस्तथा | 
षट्स्टसरपरमाणेन प्रतिसन्ध्यं जपेन्नरः ॥ 

महाषिद्याविरेषेण जपमात्रेण सिद्धिदा | 
तत्रस्थः साधयेदु योगी विद्यां त्रिभवमोषतीम् ॥ 
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हरगौरीखंवादे--पूजनीया sata शृन्यागारे चतुष्पथे | 
शिवालये विल्वमुङे सवेदा Feared ॥ 

वीरतन्तरेऽपि-सवं पव qa: कालो नाशुभो विदयते कचित् । 
न पिदोषो दिवा रात्रौ सन्ध्यायामथवा निशि | 

केत्कारिण्याम्--बलिपूजादिकं सर्वं रात्रौ तु क्रियते यवि | 
तन्तदक्षयतां याति तारदैव्याः प्रसादतः ॥ 

अथ wage: 
कुाणवे-भात्मस्थानमतुद्दव्य-देवशुद्धिश्च पञ्चमी | 

यावन्न क्रियते देवि तावद् देवार्चनं नहि ॥ 
भात्मशुद्धधादिवेश््यते | 

सम्भाजनोपरेपाददेपेणोदरवत् कतम् | 
वितानधुपदीपादिविततध्वजसेवितम् ॥ 

पञ्चवर्णरजथित्रं स्थानशुद्धिरितीरिता | 
ततश्च साधकध्रेष्ठो हदि मन्त्रं परामृशन् ॥ 
अबहिमानसो योगी यागभूमिमथाविशेत् | 

Santee - तारवज्जोदके हं फट् स्वाहामन्त्रेण मन्त्रवित् | 
जलमानीय सन्ये तु आसनं शोधयेत् ततः ॥ 

सव्ये घामदिशीत्यथेः । aut— 
प्रणवं पूवेसुदुत्य ज्ञाबीजं तथैच च | 
ततो विशुद्धान्ते सवेपापानि शमथेति च ॥ 
अदीषान्ते विकटं स्यादपनय ततः परम् | 

Radin भवेन्मन्त्रः पादधक्षालने प्रिये ॥ 
वेदाद्यं च तथा माय स्वादेत्याचमनं मतम् | 

तारारदस्यवृत्तौ- पादयक्षालनाचमनमन्त्रयोर्वेपरीत्यमुखम्। प्रथममन्त्रे ख 

विशुदशबष्दात् ga gaa धमगात्रीति पदं करुचेवीजानन्तरं फट् स्वाहेति 
चोक्तम् । तदनुसार्येव aaa: | फेरवीये- 

दिराचम्य शिखां बद्धा ततो भूमिविशोधनम् | 
अत्र च मणिधरि aff शिखरिणि सवेवशङ्करिणि हं फट् स्वाहेति मन्त्रेण 

शिखावन्धनं मट्स्यसुक्ते उक्तम्। भूमिशोधनमगप्रे वद््यते । भेरवतन्त्र- 
तारामेदेलिभिः पीत्वा मायया क्षाखयेत् करम् | 
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ext ह भोष्ठौ विरन्मञ्य फट्कारः क्षालयेत् करम् ॥ 
आस्यनासेक्षणभोच्र-नाभिवक्षःशिरोभुजान् | 

वैरोयनादिभिः स्पृष्टा सवपापः TATA ॥ 
AAT ALT भूत्वा षत्सरात् तां परपश्यति । 

ARIAS: । तारेकजटानीरसरस्वतीरूपैः | उन्तरतन्त्र-- 
| भाचान्तः शुचितां प्राप्तः सुस्नातो दैवपूजने | 

gander बहिः स्थित्वा चतुहेस्तान्तरे धिया ॥ 
गृहे चेदु वारदैशस्थः भ्रणम्य शिरसा गुखम् | 
प्रणमेदिष्देवं स्वं दिक्पाखानपि चेतसा ॥ 

यत् पापमजितं पुवं तदुदिनेऽन्यदिनेऽपि घा । 
प्रायधित्तैने लुप्येत तद्धि पापं स्मरेदु धिया ॥ 
तत्पापस्यापनेयार्थ श्छोकदयसुदीरयेत् | 
दैवि त्वं प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमभून् मम ॥ 
afta चित्तान् मे पापं हं फट् च ते नमः। 
सूयः सोमो यमः कालो महामूतानि पञ्च च ॥ 
पते शुभाशुभस्येह कमणो नव साक्षिणः। 
ततः पुनहं फडिति पा्वमूध्वमधस्तथा ॥ 
arena: क्रोधद्रटधा ऽथ निरीक्षन् सुमना भवेत् | 

धवं ते प्रथमतः पापोत्सारणकर्म॑णि | 
यत् स्याह Foat पापं ag दुरे चावतिष्ठते ॥ 
अतीते प् जने स्थानं स्वं प्रयाति पुनश्च तत् | 
यत् स्थाद्ल्पतरं पापं तन्नाशमुपगच्छति ॥ 
पूजने त्यक्तपापस्य काममिषटं क्षणाद् भवेत् । 

स्वतन्त्रे-भूमिव्योमस्थितान् सान् विघ्रजातान् साक्षतैः | 
सिद्धाथँस्तिलसं मिश्रः Meat चासने विरत् ॥ 

यामले-मूतापसारणं कछरयान्मन्त्रेणा ऽनेन साधकः | 
यस्मिन् छते स्थले भूता दूरं यान्ति सुराचेने ॥ 
स्थितेषु तत्र भूतेषु नैवेधं मण्डलं तथा | 
विलुम्पन्ति सदा ser न गृहन्ति व दैवताः ॥ 
ई» भपसपेन्तु ते भूता ये भृता ahs संस्थिताः | 

णण पी 
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ये भूता विन्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाया ॥ 
भैरवतन्त्रे- तत आचमनं इत्वा सामान्या्यं प्रकट्पयेत् | 

निकोणदृत्तभू बिस्बमण्डलं रचयेत् ततः ॥ 
आधारशक्तिं सम्पूज्य तत्राधारं विनिक्षिपेत् | 

अस्त्रेण पात्रं संशोध्य हन्मन्तरेण च पूरयेत् ॥ 
निक्षिपेत् ती्थंमावाष्य गन्धादीन् sorta च | 
दर्शयेद् Ragat वे सामान्य।ष्येविधिमतः॥ 

सामान्यार््येण देवेशि पुजयेद् दारदैवताः। 
गणेशं क्षेत्रपारं च वटुकं यो गिनीमपि | 
Tet च यमुनां चैव लक्ष्मीं बाणीं ततो विशेत् ॥ 

तन्त्र- गां बीजाद्यं गणेशे च वामाद्यं वटुकं तथा | 
क्षामाद्यं क्षेत्रपारं च यामाद्यां योगिनीं तथा ॥ 
ऊध्वं वामे च aa च अधश्चैव यथाक्रमम् | 

अरध्वादिकं teva: प्रकरणात्। एवं गां गङ्ख यां यमुनां श्रौं लक्ष्मीं पे सरस्वतीं 
पूजयन्ति । तथा दु्वादिकं गृहे परितो विकीयं विघ्रानपसतान् ध्यायेत्। a: 

कुमारोके- प्रणवं पूवेमुचुत्य सवं विघ्नास्ततः परम् | 
उत्सारयद्वयं हं रट् स्वाहा च तदनन्तरम् ॥ 

भनेनेव च मन्त्रेण विघ्नाजुतसारयेत् ge: | 
प्रणवं GaAs रक्ष रक्षेत्यनन्तरम् ॥ - 
हं फट् स्वाहेति मन्त्रेण भूमिं च परिशोधयेत् | 

शोधनं जलसेकरूपमिति तान्त्रिकाः । इवं च मूमिशोधनं Reha धिघ्नो- 
त्सादनात् FST | तथा- 

ततः पवित्रवज्ादौ प्रणवं पुवभुद्धरेत् | 
रक्ष्यमतो हं फट् स्वाहा च तदनन्तरम् ॥ 

अनेनैव च मन्त्रेण कुया भूम्यभिमन्त्रणम् ॥ ` 
अथासनविषिः 

स्वतन्त्रलन्तरे-मूमौ त्रिकोणमालिल्याधारशक्तथा दिपुजनम् | 
Rage ऋषिः प्रोक्तः gad छन्द ईरितम् | 
कूर्मोऽ्र दैवता वैषि भाखनोपनिवेशने | 

विनियोगश्च कथितः पठेतु धृत्वासनं मतः ॥ 
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पृथ्वि त्वया धृता छोका दैवि त्वं विष्णुना धृता | 
त्वं च धारय मां भद्रे पवित्रं कुर चासनम् ॥ 

इति धत्वा तु देवेशि कुशास्तत्रेव पदयेत् | 

कुशानिति। वक्ष्यमाणपक्षप्ात्ताच्ुवादः। तथा-- 

मायाबीजं समुश्चायं आधारशक्तये ततः | 
कमलासनमुलिख्य SAA Sa च पूजयेत् ॥ 

ङेनमोऽन्तमिति | कमलासनपदं चतुर्थ्यन्तं नमस्कारेण योजये दित्यर्थः | 

मन्त्रचूडामणौ- तत्र शद्धासनं पीठं पीठमन्त्रेण पूजयेत्। 

ॐ & at कामपीटाय हृदयान्तो ऽयमीरितः ॥ 

तत्र agra वीर आत्मानं शोधयेत् ततः | 

उत्तरतन्त्र--आत्ममन्तरेणोपविशेत् तदा तस्मिन् वरासने ॥ 

दुःशिल्पिरचितत्वादि ag यदासनदूषणम् | 

अज्ञातं frat याति उपवेश तु मन्त्रितम् ॥ 

स्वनामायक्षरं पलः सोमसामिसमन्वितम् | 

आद्यवणं विज्ञानीयादात्ममन्त्रं तु साधकः ॥ 

सोमसामि चन्द्राधम्। यामके- 
आत्मानं रक्षयेत् तत्र बहिप्राकारयोगतः। 

वहिषीज्ेन परितः पराकारं भावयेद् धिया ॥ 

आःकारान्ते GA च TAS ततः परम् 

हं फट् स्वाहेति कूर्यात् तु मण्डलं वे शवासने ॥ 

भासन विशेषो मट्स्यसूक्ते- 

मुदुकम्बलमासीनो ऽन्येषु कोमलकेषु वा | 

fas? वा समासीनः साधयेत् सिद्धिमुत्तमाम् ॥ 
संग्रामपतितं वापि व्यापादितमचूडकम् | 

. षण्मासनिःखतं प्राप्य चितायां at तदन्तिके | 

ara द्वीपिचमे अचूडं कम्बलं तथा । 
पीतं च भ्वेतवणं वा आसनाय प्रकरपयेत् ॥ 

षण्मासनिःखतपदेन शुदुकम्बलस्य पुनरमिधानमाद्रातिशयाथेम् । fear. 
agate: प्रसङ्गात् । धीक्रमेऽपि- 

षण्मासानन्तरं यावहु दशमासाच्च THA | 
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_ गभेच्युतं श्तं are गभां्टमात् परं शवम् ॥ 
बालमित्यन्तोक्तमेव Wea मत्स्यसुक्ते उक्तम् । तन्त्र 

निवृत्तचुडको आलो हीनोपनयनः पुमान् | 
यो wa: पञ्चमे aad तमेव stad विदुः ॥ 

पञ्चवषाभ्यन्तरं यावद् भवेह बाटमचूड्कम् | 
भत्र नपुंसकलिङ्गता तान्त्रिकी । वीरतन्त्रे-- 

शवाभावे विष्टरं तु शवरूपं प्रकरपयेत् | 
पञ्चाशद्विमषेद् ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरम् ॥ 

काटीतन्त्रे- मूताभावे शवरूपं fret परिकल्पयेत् । | 

दूताभाष इति वचनात् पशोः शवानुकल्पकूशविष्ठरमपि नास्ति | सुख्येऽधि- 

कारिण पवाऽनुकतपेऽधिकारात्। स्वतन्त्रतन्त्रे- 

कम्बले लोदिते वापि Hert घा व्यात्रचमेणि | 
सन्यासी ब्रह्मवारी तु विशेत् कृष्णस्य चमेणि ॥ 
व्याघ्राजिनं सवेसिद्धये शानसिचिमृगाजिने | 
वस्त्रासनं रोगहरं वे्रजं प्रीतिवधेनम् ॥ 
mind पुशटिवं भोक्त कम्बलः सवं सिद्धिदम् | 
शुद्धं वा यदि वा कृष्णं विशोषाद्रक्तकम्बलम् ॥ 
खदु कोमलमास्तीणं संग्रामपतितं च यत् । 
जन्तुष्यापादितं वापि ad वानरमासनम् ॥ 

गमेच्युतश्च नारीणामथवा योनिजां त्वचम्। 
तत्तच्छरीराकारं वा कुया च्छवे ततोऽचनम् ॥ 
अतुरक्ताक्तवस्त्रं वा आसनाय THETA | 
श्मशानकाष्ठघरितं पीटं at यश्षदास्जम् ॥ 

नादीक्षितो विरोज् जातु छष्णसाराजिने ग्रही | 
तथा--पकहस्तं feed वा चतुरङगलमुच्छितम् ॥ 

विशुद्धं भासने gate स्थापनं पूजनं बुधः | 
कथित् तु स्वतन्त्रादौ कम्बलादिविधिने स्वातन्त्येण किन्तु वीरासना्ष. 

गण्डनस्वेन वीरासनस्यावश्यकत्वात। तदुक्तम्- 
कालीतन्त्र-सतासनं विना दैषि यो जपेत् कालिकां नरः| 

तावत् स नारकी Fat यावदाहतसंप्ठवम् ॥ 
१६ | 
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वस्तुत श्वं वीरपरम्। aa शवासनेष्वेच्छिको विकट्पः। 
विदहितेतरं निषिद्धम् । ब्रह्मयामके- 

तुणपह्छवकाष्ठानि पाषाणं sored तथा | 

वंशासनं च ged च केवलं क्षितिमासनम् ॥ 
पवमष्टविधं दैवि चासनं परिवजयेत् | 

धस्त्रासनविधिः काम्ये । वाराहीतन्त्रे- 

उत्तराभिमुखो भूत्वा विशेन्मरदासनोपरि। 
कम्बठे सत्वरा सिद्धिः श्रीमोक्षौ व्याघ्रचमंणि ॥ 
अजिने श्चीभेषेत् काम्ये वश्यं च पीतवाससि | 
वारे सिद्धिशाशः स्याह भूतले कुलनाशनम् ॥ 
त्वचि पत्रे afta: स्यात् तृणे चापि हतधियः | 
कुशस्य करके मोक्षः काष्ठे श्रीपणों शस्यते ॥ 

अभावे चूतविल्वानां मत्तकै(?) पिचुमदेके | 
आघ्ननिम्बकदम्बानामासनं सधेनाशनम् ॥ 

आघ्नमाघ्रातकम् | 
पनसे किंशुके चापि age च हतधियः | 

कुमारीकल्पे-वीरासनेनोप विशेत् संपूञ्यासनमेव तु | 

तत्रोपविश्य विधिना भुक्ता ged सहेतुकम् ॥ 
वीरासनमुकतं गोरक्षसंहितायाम्- 

पएकपादमथेकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः। इति | 

यामठे- रात्रावुदङ्भुखः कुर्यात् पूर्वो्तरमुखो दिवा | 
सदोत्तरमुखः कुया च्छिवपूजां विचक्षणः ॥ 

` केत्कारिण्याम्-पश्रासनेन विद्यार्थी कुर्यात् सवं समादितः | 
प्ाङूमुखोदङ्ःमुखो वापि वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥ 
श्रीकामः स्वस्तिकेनेह पथ्िमामिमुखः स्थितः | 

काटिकापुराणे-दिग्विभागेषु कौबेरी दिक् शिषाप्रीतिदायिनी | 

तस्मात् तन्मुलख आसीनः पूजयेश्चण्डिकां सदा ॥ 
भत्र हेतुव्रहणमष्युक्तं भावचूडामणौ- 

विना हेतुकमास्वाद्य क्षोभयुक्तो महेश्वर | 
नं पूजामासनं कुर्यान्न च ध्यानं न चिन्तनम् ॥ 

wiper 
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तस्मादु भुक्त्वा च पीत्वा च पूजयेत् परमेश्वरीम् | 

कुला्णषेऽपि--धिना द्रष्याधिवासेन न cate जपेत् प्रिये | 
ये स्मरन्ति महादैवि तेषां दुःखं पदे पदे ॥ 

नासवेन विना मन्त्रं न मन्त्रेण विनासवप् | 

परस्परविरोधित्वात् कथं पूजा बिधीयते ॥ 
तत्संशयनिचुत्तिं च ज्ञात्वा गुर्मुखाहु यजेत् । 

वीक्षणपोक्षणध्यान-मन्त्रसुद्राविभूषितम् ॥ 
द्रव्यं तपेणयोग्यं स्याद् वेवताप्रीतिकारणम् | 

वीक्षणं दिव्यटृष्टथा | प्रोक्षणं मूलाभिमन्त्रितजरेन | ध्यानमसुतत्वेन । मन्त्रम- 

एवारजप्म्। मुद्रा धेन्वाख्येति सस्प्रदायविदः | इदमुपरक्षणम्। AA वक्तव्यः सकल- 

संस्कारोऽपि क्ेयः। पूवंदिवसीयपूजावरितत्सस्वेनैतत् समाचरणमिति | 
त्पंणमत्र पानमेव । दं तु ब्राह्मणेतरविषयम्। ब्राह्मणस्य तदुपादाननिषेधात् | 

ननु- ब्राह्मणस्तु सदा पेयं क्षत्रियस्तु रणागमे | 

वैश्येधंनप्रयोगे च nasa कदाचनेति ॥- कुलाण्वे- 

सौत्रामण्यां Harare ब्राह्मणः प्रपिबेत् खुरामिति- समयाचारे- 
सत्ये क्रमाच्चतुव॑र्णैःक्षीराज्यमधुपिष्टजैः। 

त्रेतायां पूजिता दैवी gaa सवंजातिभिः॥ 
मथुभिः सववणेस्तु पूजिता द्वापरे युगे | 
पूजनीया mat दैवी केवलेरासवैरिति ॥ यामठे- 

चोक्तत्वात् कथं ब्राह्मणस्यानधिकार इति चेत् । उच्यते । “विप्राः क्षौणीभुजो 
विशस्तदितरे श्चीराञ्यमध्वासवे"रिति लघुस्तवे--“वर्णायुक्रमभेदैन द्रव्यभेदा 

भवन्ति वे" इति क्चानाणवे-“द्रष्येण साच्िकेनेव ब्राह्मणः पूजयेच्छिवा"मिति 
भासवमेदमुकता-पवं दद्यात् क्षत्रियोऽपि Seat न कदाचन | 

नारिकेलोदकं कांस्ये ताघ्र गव्यं तथा मधु ॥ 

राजन्यवेश्ययोर्दानं न द्विजस्य कदाचन | 

पवं प्रदानमात्रेण ही नायुत्रह्यणो भवेदिति ॥ 

महाकालसंहितायां- क्षीरेण ब्राह्मणैस्तप्यां gaat नृपवंशजेः। 
माक्षिीरवेश्यवर्णेस्तु area: शृद्रजातिभिः ॥ इति 

मैरवीतर्म्--यत्राधश्यं विनिदि ष्टं मदिरावानपूजनम्। 

ब्राह्मणस्ताश्नपात्रषु मधु मयं भरकरपयेत् ॥ इति 
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STITT — ब्राह्मणो मदिरां दस्वा प्राह्मण्यादेव हीयते । 
स्वगाच्रदधिरं दर्वा स्वात्महस्यामवाप्युयात् ॥ इति 

दंसमादेभ्वरतन्तरे-फङिधमेप्रकरणे gaatine अहिनाथोपाध्यायैः ata. 
मण्या श्ुराप्रहणनिषेधस्योक्तत्वात्। शन्राह्मणैस्तु सदा पेय^मिष्यत्राप्यकार- 

AT प्राणायामः 

प्राणायामैविना यदू यतु इतं कमं निरथंकम् | 
अतो यत्नेन कत्तव्याः प्राणायामाः शुभार्थिभिः ॥ 

तन्त्र-प्राणायामत्रयं Hares प्रणवेन वा | 
अथवा मन्त्रबीजेन यथोक्तविधिना सुधीः ॥ 

तथा- पूरयेत् षोड़शभिवायुं कूम्भयेच्च चतुरांणैः | 
tata कुम्भकार्धेन अशक्तस्तत्तुरीयतः ॥ 

अन्यत्रापि- तदशक्तौ तच्चतुः स्यादैवं प्राणसंयमः | 
प्राणायामं विना नेव पूजनादिषु योग्यता tt 

 विशुद्धेभ्वरे- प्राणायामत्रयं कूयादु विद्या तदनन्तरम् | 
समयाङ्कमावृकायाम्- 

CSM पूरयेद् वायुं Anca सूरविद्यया | 
मध्यनाड्या कुम्भयेच्च वेदसंस्यावरानने || 
नेत्रसंख्याक्रमेणैव रेचयेत् पिङ् लाध्वना | 
पुनः पुनः क्रमेणैव यथा वारत्रयं भवेत् ॥ 

कुमारीतन्त्रू-- ततः षोड़शवर्षोयां नारीमानीय aaa: | 
युवतीं फामदोन्मतां gaat चारुहासिनीम् ॥ 
सदारते साभिलाषां सिन्दूराङ्ितिभालिकाम्। 
साधके प्रेमशीां तां वामे संस्थापयेदु बुधः ॥ 

बाम इत्युपलक्षणम् । षीरचृडधामण्यु्तपूजितयन्त्रोपरीत्यपि वर्ष्यम् | 

 # भत्रादरशोपुस्तकन्रये मातुका नैवोपलभ्यते | 
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समयाचारे वामस्कन्धे करं TIT ATS BEATA: | 
वस्वा चाटस्यभावेन gat कायां यथाविधि ॥ 

 कफैरवीये-अथालमनमन्त्रपुष्पाधिष्ठानमेव च | 
प्रन्थिषन्धनमन्त्रं च कायवाकूचित्तशोधनम् ॥ 

भत्र मन्त्रमुखेन कर्मण पएवामिधानम्। आवमनमन्त्रः पूवमेव लिखितः | 
पुष्पाथिष्ठानमन्त्रश्च छमारीकस्पे-- 

अधिष्ठाने तु पुष्पस्य प्रणवं पूवेमुच्चरेत् | 
शतामिषेकेति पदं शताभीति ततः परम् ॥ 

[& षेकेति च पदं प्रोत्तं हं फ् स्वाह। ततः परम् । 

प्रणवं पुष्पकेतुश्च तथा राजाहेतेऽपि च ॥ 
पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे | 
पुष्पचयावकीर्णे च हं फट् स्वाहा ततः परम् ॥ 
मनुनानेन देव्यास्तु पुष्पशुद्धिमथाचरेत् | 

प्रन्थिवन्धनं च उत्तरीयाऽचकरे विकिरद्रव्यैः सन्ध्यावन्दनोकरिखलाबन्धन- 

मन्त्रेणेति सम्परदायः। कायादिशोधनमन््रः- 

कुमारीतन्त्र प्रणवं पूवेमुद्धत्य तदनन्तरमेव च । 
हं फर् स्वाहा मयुः प्रोक्तः काथवाकवित्तशोधने ॥ 
TH रश्च हं फर् स्वाहा मन्त्रः स्यादात्मरक्षणे। 

अथ करशुद्धिं कुयात् | ततप्रकार उत्तरतन्त्रे-- 

रृताञ्जलिपुटो भूत्वा वामदक्षिणपाश्वयोः। 

नत्वा YS गणेशानं पुरतः स्वेष्ठदैवताम् II 

खग्गन्धपुष्पाण्यादाय चन्वनाक्तानि मन्त्रवित् | 
मदं यित्वा करौ सम्यक् सुरमीकृत्य साधकः ॥ 
वामहस्ते समादाय निमेथ्याघ्राय तत्पुनः | 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण ANAT दूरतस्त्यजेत् ॥ 
मन्त्रस्तु- ते aa विलयं यान्तु ये मां हिंसन्ति हिंसकाः | 

श्ुत्युरोगभयङ्कशाः पतन्तु रिपुमस्तके ॥ इति | 

ह्यागश्च नाराचमुद्रया । “^त्यजेदुत्तरतः पुष्पं मन्त्री नाराचमुव्रये^ति 
सारसंप्रहात्। उत्तरतन्त्र- 

Bae विष्णुमन््ेण engeaia साधकः | 
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विमर्दनाथं गृह्णीयात् करशोधनकमेणि ॥ 
प्रासादेन तु मन्त्रेण कराम्थां पुष्पमदंनम् | 
निमेऽ्छेत् कामवीजेन जिष्रेदु वराक्षेण तत् पुनः ॥ 
creat परित्यागो दिश्यैशान्यां विरोषतः। 
AISA सव्यहस्तेन NCAT वामकरेण तु ॥ 

पेशान्यां निःक्षिपेदेतत् पुष्पं हस्ततटस्थितम् | 

एवं ते तु तलयोविंशुद्धिरतुखा भवेत् ॥ 
अङ्ु्यम्राणि शुद्धानि पुष्पाणां प्रहणादु विदुः | 
dead विमर्वाक्तविशुच्मभिजायते ॥ 
निमेज्छनात् पाणिपृष्ं घ्राणान्नासाग्रमुत्तमम् | 

तीर्थानि च समायान्ति नासिकाग्रं करं प्रति ॥ 

तस्माद् यत्नेन कार्याणि कममाण्येतानि भैरव | 

उपान्त आदौ चन्द्रेण रञ्जितः शून्यसंयुतः ॥ 
श्द्रान्तोपरिसंपृष्ठो मन्त्रोऽयं वैष्णवो Aa: | 

उपान्तो हकारः | आदौ मस्तके | चन्द्रेण अधंचन्द्रमनुस्वारः | ख्दरान्तो 

दीधे उकारः। तेन हं | 

प्रान्तादिवां सुदेवेन वर्णेनापि च संयुतः ॥ 

शम्भुचूडाशिखाबिन्दुयुक्तः HATZ उच्यते | 

ब्रान्तादि्ंकारः। वसुदैव ओकारः | ततः सन्धिः तेन हौ | Myre 

WTA: | 

कामबीजं तु विज्ञेयं वासुदेवेन्दु बिन्दुना | 

व्यञ्जनं चायदन्त्यं च प्रान्तदन्त्यार्णंपूवंकम् ॥ 

आदयदन्त्यद्वयं पश्चाद् थनं प्रणवोत्तरम् | 

बरह्मबीजमिदं भोक्त सवेपापध्रणाशनम् ॥ 

fied तन्त्रान्तरादिति दोषः । ब्रह्मवीजमुद्धरति--वासुदेव ओकारः | weed. 
चन्द्रः | बिन्दुरनुस्वारः तेन ॐ । आद्यदन्त्यः तकारः । व्यञ्जनं स्वरशरन्यम् । 

प्रान्तदन्त्यार्णः सकारः | स एव पूव यस्य तेन सत्। भ्रणवोत्तरं प्रणवान्ते | 

anager तकारदयं । तत्र॒ विदोषमाद--पश्चाहु दवितीयतकारः। ल्यञ्जनं 

स्वरशन्यः । तेन द; तत्सदिति निष्पण्णम् | 
करशुद्धिं समाप्याऽथ इयात् तालत्रयं ततः | 
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seated मूलमन्त्रेण दिग्बन्धमपि वैशिकः ॥ 
तेन संजनितं तेजो cat Hate समन्ततः। 

नीढतन्त्र- कुल्टुकां च न जानाति मम मन्त्रं ATHT: | 
| पञ्चत्वं जायते तस्य अथवा वातुलखो AAA Il 

तारिणीक्ल्टुकायाश्च मन्त्रः कुल्टुकवजिंतः | 
मतिमान् सद्विजातीनां नोपस्थेयः कदाचन ॥ 
हल्का च शिरे धुत्वा सवंयक्षफलं wad | 
नान्यो विचारः aaa विरूपाक्षस्य सम्मतम् ॥ 
कुद्खकावजिते पुंसां यज्ञेनो पस्थ तिर्भवेत् । 
मम पूजा सदा व्यर्था मम यज्ञस्तथैव च| 
तारामन्बस्य कुट्टक Sat मन्त्रमुच्तमम् | 

महोग्रायाः सदा पूजा पूजने कुट्टुका परा ॥ 
स्तोत्रमन्त्रवतादीनामयुष्ठाने च सव॑दा | 
अननुष्ठानतस्तस्याः सवं तन्निष्फलं भवेत् ॥ 

मर्स्यसूक्ते--षड्क्षरं परं ब्रह्म यो जपेत् तु नराधमः | 
तारिणी चण्डिकायाश्च मन्त्रं कुल्टुकवजिंतम् ॥ 
स ब्रह्म CATH तेन नरके पूणंशोणिते | 
कुम्भीपाके महाघोरे पच्यते पितुभिः सह ॥ 
षडक्षरे तु कुदलुकां जानीयान्मन््रवित् सदा | 

धारयेत् तु शिरोदेशे सवेकामप्रदायकम् ॥ 
कुल्लुका च शिरे धत्वा सवेयक्ञफरं रमेत् । 
अस्याधिकारः aaa विरूपाक्षस्य सम्मतम् ॥ 
कल्के afta पुंसां यक्ेनोपस्थितिर्भवेत् । 
सर्वे ते निष्फला यज्ञा भवेयुनेरकं जेत् ॥ 
अश्षात्वां कुल्लुका दैवीं ये जपन्ति च तारिणीम् | 
कुलक्षयं तु ते यान्ति ace च वरजन्ति ते॥ 

दैवीपूजा सदा व्यर्था देवीयागस्तथैव च | 

कुर्यु कामन्त्रश्च मन्तरोद्धारभ्रकरणो पवोक्तः। तेन श्यक्षरीनीलसरस्वंतीकषप- 

क्ुल्लकामन्त्रं च विलिक्य शिरसि धुत्वा नित्याचेन॑ कुर्यादिति पर्यव्यसितोऽर्थः। 
ब्र्मसतंहितायान्तु-- तारिणी sean धरोक्ता सवे सिचिप्रदा सदा | 
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तस्योदारमं वश्ये OSTA Fe ॥ 
प्रणवं Wage wad तथेव च । 
महापग्पवं पश्चात् पद्मावतिपद्ं शुभम् ॥ 
माये स्वादेति मन्त्रोऽयं सप्रदशाक्षरो Ag: | 
रक्षाकरी च सा प्रोक्ता सदा परमसाधकः ॥ 

तथा-अथवा saat मन्तरं कुल्लृकातारिणी भषेत् | 
कुख्लुकां च विना पूजां छृत्वाऽन्ते दुगतिं वज्ञेत् ॥ 
वेवीपूजा सदा व्यथां ॥ इति 

नानावचनेनास्य क्रत्वथंतावगमात् | “स्वंयहफरं लमेदिशव्यर्थवाद्ः | 
वस्तुतस्तु यथा संयोगपृथकत्वाधिकरणन्यायेन “दध्ना जुहोतीणत्यनेन merce 
नदुष्नेन्दरियकामस्ये"त्यनेन पुरषाथत्वञ्च( वगम्यते । तथाऽश्राप्युभयाथेत्वमिति 
ध्येयम् | 

शत्त्रद्ूडामणौ-मन्त्रविद्यां च dart वासुदेवं च योऽचयेत् | 
प्राप्रोति तत्फलं सम्यग् हरिसायुञ्यतां व्रजेत् ॥ 

वासुदेवो हरो ब्रह्मा तारिणी प्रतिः सदा | 
पकमर्तिः सदा चिन्त्या पकमरत्तिः सदा स्थिता ॥ 

तथा कैत्कारिण्याम्- 

सुषिमरनख्चन्तपाणिपादो मुदितमनाः परदृषणेषु मौनी | 

हरिहरचरणारविन्दभक्तो चिरायुः सरस्वतीनिवासः ॥ 
इत्यादिना कदटुकाविद्याधारणोत्तरं हरिपूजनस्याङ्खताऽत्रावगम्यते । पकबीरा- 

कल्पे FACT TRL — 

WARS त॒ सततं भार्य यत्नेन वजेयेत् | 

वजयेह् वैष्णवं क्यं वजंयेत् त॒रसीदलम् ॥ 
तथा हरगौरीसम्बादै- सहखनामस्तोत्रकथनानन्तरम्- 

यानि नामानि सन्घयत्र प्रसङ्गान्सुख्यवे रिणः | 
ग्राह्याणि तानि कत्पानि नान्यानि तु कदाचन ॥ 

इस्याविना तत्पूजनादेवेगुण्यापादकत्वमवधायते । तेना^ऽतिरान्रे पोड़शिनं 
गृहणाति" “afer? षोडशिनं गृहणाती"त्यादिवत् विकल्पो ऽवधायेते। भतिरातरं 
TERME फलभूमाकत्पनवदत्रापि फलसिद्धौ तदननुष्ठानलक्षणाप्रामाण्यापत्ेः। 
भत पव “श्राप्नोति तत्फलं सम्यगि"स्यमिधानं संगच्छते । . वस्तुतस्तु “aerate” ५ 

. 
7 . 1 ‘ 
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इति wang भा्यांवचनसममिभ्याहारात् पुररणवैगुप्यापाद्कतेव लतुपूजनस्य 
न तु नित्यपूजावेगुण्यापाद्कतापि । तन्त्रचूडामणिवचनविरोधात्। पवं स्तोत्र- 
प्रकरणाम्नानात् पाटाङ्गतेव तक्नामग्रहणादेरित्युह्यम्। तेन नित्यपूज्ञायां प्रसक्त- 
तत्पूजनस्य पुण्धरणादौ निषेधः सम्भवत्यन्यथाऽप्रसक्ततत्प्रतिषेधापत्तेः। न च 
पञ्चायतनवीक्षापक्षपाप्षतत्पूजननिषेधोऽयं नित्यपूजायामेवेति वाच्यम् । तन्त्र 

दुङामणिषिरोधात्। अत्र पश्चायतनदीक्षाया निषेधाश्च । अत पएवाधिकारि- 

निन्वाथंमप्रसक्तस्यापि तत्पूजनस्य निषेधः । अयक्घीयवैमाषा इतिवदिति परास्तम् । 
किंच-“वजेयेहु वैष्णवं कलट्पमि"त्यनेन न तत्पूजायां निषेधोऽपि तु तत्- 

कल्पस्येतिकल्ेव्यता । तथा च विष्णुमन्त्ोक्ते तिकतेन्यतया दैवीपूजनं asta 
त्यथः । अत पवान्यमन्त्रेतिकतैव्यतयाऽन्यमन्त्रोपासनस्यासम्भवमाशङ्य तत्रैवो - 
त्तम्-"वजेयेत् तुखसीदरमिःति। तथाच तुलसीद्लादिना qata तत्कतपपदार्थः। 

aa नासम्माधित इति तस्मिन्निषेधः शक्यः कर्तुमिति तव्भिप्रायः। पव॑ च 
नित्याचेनकारे नैमित्तिकपुरश्चरणाद्यचेनकारेऽपि हरिपूजनमङ्म्। तदभावे 
वैवीपूजाफलामाव इति पयेवसितम् । प्वं च भयानि नामानी"त्याविना अनङ्ख- 

दयवायदोषपरिदाराथं स्तोत्रपाठसमये हरेरपि नाम मध्ये न ग्राह्यम् । किमुता- 
न्यस्य । प्राप्नोतीत्यादिसम्मावनायामाचमनायुकरप-विष्णुनामग्रहणग्रा्तौ च यान्येव 
प्रसङ्कादत्रोपनिबद्धानि तान्येव प्राह्मानि नत्वन्यानि । oa च “वेदो वे"ति न्यायान् 
५न गृहणीयाद्धरेनामः” इत्यत्रापि स्त्रोत्रानुपाच्तदरिनामग्रहणनिषेधः | अथवा भथेवाव्- 

मात्रस्यानर्थ॑क्यात् नामसम्भावनायां हरेः स्वच्वास्पदीभूतं तुरसीदलमपि न 

गृहणीयात्। न eitgata स्पृशेदपीत्यथंः | | 

यद्वा -साधकास्त्रिविधा दिव्यवीरपशुमेदात् | aX पशुपरतया तन्बरचूड़ा- 

मण्यादिवाक्यानि हरिपूजाङ्कताप्रतिपाद्कोनि । वीरपरतया चेकवीराकल्पादि- 
वाक्यानि हरिपूजञानिषेधकानि नियोज्यानीति सिद्धान्तरहस्यम् | 

अथ THLE: 
भैरषतन्त्र-भङ्के पाणियुगं त्वा वियदुबिन्दुयुतो भगः | 

सर्गवानिति मन्त्रेण सतत्वं कुण्डलीयुतम् ॥ 
जीवं चक्राणि भिच्वाऽथ शिरस्थकमले रिषे | 

संयोज्य चित्कलां रकां नाभौ ध्यायन् Gear शनैः ॥ 

वामनासेरितं वायुं ज्वङितेनापि वहिना | 
संशोष्य वैं aq सपापं वक्षया ततः ॥ ` 

Ro 
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रेचयेत् तु agaist पीताभं वायुरूपिणम् | 
हदि ध्यायन् पठन् दक्षनाखया पूरितानिलैः ॥ 
वामनासापुटेनैव भस्म प्रोत्सारयेहु बहिः | 
हकारं पूर्णचन्द्राभं sare शशिमण्डले ॥ 
भीत्वैतस्य जपादस्माज्िपात्य चामृतं ततः | 

तदस्थि प्टावितं कृत्वा दैदमुत्पादयेत् ततः ॥ 
aise मन्त्रेण तत्वानि जीवं कुण्डलिनीं कमात् | 
यथास्थानं समानीय fact तारिणीमयम् ॥ 

बाराहीतन्त्र-मूखाघारोदुगतं प्राणं ब्रह्ममागेण ताग्त्िकः । 

हंसेन पुष्करस्थाने परमात्मनि योजयेत् ॥ 
ख्छरुयामङे- वर्ण संहारक कुर्यात् श्चाद्यकाराम्तवर्णकम् | 

प्रतिलोमेन संहत्य परमात्मनि योजयेत् ॥ 

पञ्चमूतं ततः पश्चाद् यो जपेत् परमात्मनि । 
स्वतन्त्र- संहारक्रमयोगेन पश्चतच्वं समुद्धरेत् | 

पञ्चतस्वं पञ्चमूतानि | तदुद्धारपकारो क्ञानोक्ञयने-- 

पादयोर्जाचुपयन्तं चतुरस्रं सवन्रकम् | 
dad पीतवणं च भूस्थानं च विचिन्तयेत् ॥ 
जान्वोरानाभिचन्दाधं निभं पद्मेन लान्छितम्। 

THAT स्वबीजेन युक्तं ध्यायेद्पां स्थलम् ॥ 
नाभितः कण्टपर्यन्तं त्रिकोणं रक्तवर्णकम् | 

सस्वस्तिक स्ववीजेन युक्तं Weg मण्डलम् ॥ 

RUSTY भ्रमध्यपयेन्तं ष्णं वायोस्तु मण्डलम् | 
षट्कोणं बिन्दुभिः षड़् भिक्त बीजेन चिन्तयेत् ॥ 

भूमध्याह seaward वर्तुलं ध्वजलाञ्छितम् | 
धूष्रवणं स्वबीजेन युक्तं ध्यायेन्नमःस्थलम् ॥ 
पवं ध्यात्वा ततस्तानि भूतानि प्रधिरोपयेत् | 

पृथ्वीमप्सु च ता वही ate वायौ समीरणम् ॥ 

प्रविराप्य तथाकादो भाकाशं weet ततः | 

अपरश्रह्मरूपां तां मायाशक्ति परात्मनि ॥ 
od समस्वदेदा दिधपञ्चं परमात्मनि | 
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प्रविलाप्य परब्रह्मरूपे तिष्ठेत् कियत् चणम् ॥ 

ततः पुरुषनिभं पापमनादिभवसञ्चितम् | 

TREES च स्वर्णस्तेययथुजद्ययम् ॥ 

सुरापान्टदा युक्तं गुरुतल्पकरिद्धयम् | 
तत्संसगंपवदन्वमङ्प्रत्यङ्कपातकम् ॥ 
उपपातकरोमाणं cay विलोचनम् | 
खङ्चमेधरं कुक्षौ ऊष्णं दक्षिणतः स्मरेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे शेङगचमेधरं पापमहु्ठपरिमाणकम् । 
aye रष्णव णं दक्ष्कक्लौ विचिन्तयेत् ॥ 

घीरतन्तरे- भूतशुद्धिं aa: gata स्वमन्त्राक्षरयोगतः। 

कैरवीये-- मायां नाभौ carat ध्यात्वा तज्ञातवहिना | 

gen पापात्मकं दें दग्धं विचिन्तयेत् ततः ॥ 

श्रीकारं हदि पीताभं तदुदुभूतेन वायुना | 
भस्म चोत्सारितं इत्वा sare चिन्तयेत् ततः ॥ 

कख तुषारवर्णामं तदुहभूतामतेन च | 

तदस्थि प्टावितं gar तत्रात्मानं विचिन्तयेत् ॥ 

सवेव्यथाविनिर्मुक्तं निमे दैवतात्मकम् | 

विश्वव्यापकतोयान्तः-ण्वेताब्जोदुवकर्णिंके ॥ 

सद्रयामङे-ताराभूतशुद्धिप्रकरणे- 
यं मन्त्रं वायुबीजेन दद्या Geta तनुम् | 
सोड़शस्वरवर्णेन ॥ इति 

अनयोविंकद्पः। साम्पदायिकस्तु प्राक्तन एव पन्थाः | यामठे- 
भूतशुद्धिं ततः क्यात् स्थिरचित्तस्तु साधकः। 
विनिधाय निजाङ्क त समुत्तानी करौ स्वयम् ॥ 

मूलाधारे मूलविद्ास्वरूपां कटकुण्डलीम् | 

प्रखुत्तभुजगाकारां साधेन्निवलयात्मकाम् ॥ 
नीवारशुफवत् तन्वीं सवे विद्यास्वरूपिणीम्। 
विधुत्कोरिग्रतीकाशां स्वयम्मू लिङ्गवेषटिनीम् ॥ 
SAAT तां हंसमन्त्रेण प्रणवेना ऽथवा पुनः | 

कचेषीजेन वा दैवि दहु विमाषयेदु गुरः | 
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एकीभावं तयोः कत्वा जीवात्मपरमांत्मनोः। 
विचिन्त्य ged परमं पाथिवांशं waster ॥ 
जलं व तेजसा कृष्णं तेजोरूपं विचिन्तयेत् | 
निर्वाणं वायुना षहिं वायुरूपं षिभाषयेत् ॥ 
भाकारोनाहतो वायुः & वै मनसि लीयते | 

मनोऽहंकारवशगमष्ं तु महदाहतम् ॥ 

TRI च महत्तत्त्वं प्रकृतिं योजयेदथ | 

प्रकाशरूपिणी नित्या ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी ॥ 
केवट्या केवला शान्ता निगंणा परमात्मिका | 
सषा च परमा ज्योतिः परमं च निरामयम् ॥ 

सहस्रदलमध्यस्थं MAHI परं पदम् | 

नाभिदेशे च det ya वायुं विचिन्तयेत् । 
तेनैव शोष्येद्िङ् तन षोडशमात्रया ॥ 
कर्मात्मकं चतुःषण्रधा कुम्भयित्वा समाचरेत् | 
दवात्रिंशन्माच्रया qa रेचनं तेन वा पुनः ॥ 
car व हिवीजं tage वि चिन्तयेत् | 
मलासनात्मकं लिङ शरीरं तेन दाष्टयेत् ॥ 
पू्वोक्तक्रमयोगेन वक्षनासाक्रमेण तु | 
देशिकस्तु तथा संख्या वामनासेन रेचयेत् ॥ 
dart वारुणं बीजं घरिकायां विभाव्य च | 

तेनाुतं समुत्पाद्य सहस्रदलपडजात् ॥ 
प्छावयेत् पूरकादीनि शृत्वा पादतलावधि। 
sar पथिवीबीजं गुदमूरे विभावयेत् ॥ 

तेनेव क्रमयोगेन धिया संप्टावयेहु बुधः | 
पापपुण्यविनिर्मक्तं शरीरं शाम्भवं परम् ॥ 
aaa पूर्णमार्गेण सम्पादयेदनन्तरम् | 
Stearn जीवं तु हृत्सरोजे समानयेत् ॥ 
पुनस्तां कुण्डलीं दैवीं Fern? समानयेत् । 

कैत्कारिण्याम्-लिङ्कं कायेहदिस्थं तु चैतन्यं सर्वसाक्षिणम् | 
murda विनिःसायं merge white: ॥ 
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तेनैष संपुटीकृत्य मस्तकोपरि धारयेत् | 
खेतन्यरदितं te ाष्यमभ्यन्तरं तथा ॥ 
नाभिमण्डलमध्यस्थ-वायुमण्डलमध्यगम् | 
य॑ बीजं धुघ्रवणं च ध्यात्वा तेन विशोधयेत् ॥ 
भभ्निमण्डलसंस्थेन रंबीजेनाऽ्भिरूपिणा | 

निर्दहेदथ ag भस्मराशिरदेहाकतिर्भवेत् ॥ 
भ्रुमध्यस्थं हृदिस्थं वा ध्यायेहु वरुणमण्डलम् | 

भधंचन्द्राृतिश्चेतं पद्यद्वयपदा डतम् ॥ 

ततस्तेन प्रकारेण प्टावयेन्मयुरूपिणीम् | 
बीजं तु पार्थिवं न्यस्य चिन्तयेद्धेममण्डलम् ॥ 
प्रणवेन द्विधा इत्वा तत्र चेतन्यरूपिणम्। 

आत्मानं चिन्तयेन्मन््रदेवतारूपिणं ततः ॥ 

प्राणायामरूपां भूतशुद्धिमुक्ता उड़ीशे-- 
अथवा कुण्डलीदेवीं पञ्चमूतादिना सह | 
परमात्मनि संयोज्य तयोरोक्यं विभावयेत् ॥ 
ध्यानयोगेन मनसा सोहं सोहं विभावयेत् | 

ध्वं चाशक्तपरम्। शारदायामप्ययमेव क्रम उक्तः । नीलतन्त्रे- 

भूतशुद्धिं विधायेत्थं get विश्वं विचिन्तयेत्। 
fase निगंणं शुद्धमात्मानं तारिंणीमयम् tt 
TAA ततो ध्यायेदाकाराद्रक्तपडजम् | 
भूयस्तस्योपरि ध्यायेत् रड्ारे aa | 
तस्योपरि पुनध्यायेड् yg नीरसन्निमम् ॥ 
ततो हंकारबीजेन ayant बीजभूषिताम्। 

कर्युपरिगतं ध्यायेद् वेदश्च परमात्मनः ॥ 
शाब्वब्रह्मात्मिका भाया मातृका प्ररूतिः परा | 

अजायत जगन्मातुराकाशं नमसोऽनिलः ॥ 

समीरणावमूदश्निरग्नेरापस्ततो मही | 

स्वीयमेम्योऽपि भूतेभ्यस्तेजोरूपं FIT ॥ 
दैवताराधने योग्यं समुत्पन्नं विभावयेत् | 

बशिषटलंहितायाम्- सों मन्तरेण तामाधां नादान्ते सिख्चमाविताम् | 
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ध्यात्वैवं ब्रह्मरन्धात् तु हदि जीधघकलां न्यसेत् ॥ 
तन्त्रे-- ततो जीवं प्रविन्यस्येत् प्राणमन्त्रेण दैशिकः | 

शारवायाम्--श्रह्मविष्णुशिवाः प्रोक्ता भुनयस्तन्त्रवेदिभिः | 
उक्तसरगयज्ुषोः साभ्नश्छन्दश्छन्वोविशारवेः ॥ 

चेतन्यरूपा भ्राणात्मा दैवता शक्तिरीरिता। 

कवर्गेण वियत्पूेभूतेषटंदयमीरितम् ॥ 

शिरश्चवगेशब्दादैरीरितं तदनन्तरम् | 
कनेन्दियेवर्गाचैस्तच्छिखला परिकीर्तिता ॥ 
कर्मेन्दियैस्तवर्गाचैः कवचं परिकीर्तितम् | 

वचनाः पवर्गायै विंलोचनमुदीरितम् ॥ 
बुद्धथादीया दिसंयुक्तैरस्त्रमस्य समीरितम् | 
आत्मनेऽन्ताः समाख्याता भङ्खमन्त्राः सजातयः ॥ 
नामेश्चरणपरयन्तं पाशबीजं प्रविन्यसेत् | 
हृदयान्नाभिपर्यन्तं शक्तिबीजं ततः परम् ॥ 

मूध्वादि हृद्यं याववङकुभौ विन्यसेत् gett: | 
हदये धातुषु न्यसेद् यादीन् सत्त यथाक्रमम् Il 

प्राणे जीवे ततो न्यस्येद्धंसवर्णंदयं पृथक् | 
garg व्यापकमेतेन समस्तेन विधानवित् ॥ 

वीरब्डामणौ तु-षडङ्गन्यासादीनन्यथोक्तः । यथा-- 
अथा मध्ये कवग च इदं मध्ये चवर्गकम्। 

TH मध्ये खगं च एषे मध्ये तवगंकम् ॥ 

ओ ait मध्ये पवगं च होषमध्ये यवर्गकम् | 
न्यासं कुर्यान्महेशनि हदयादिषड्ङ्ककप् ॥ 

तथा--पवं न्यासविधिं कृत्वा वर्णन्यासमथायरेत्। 

नाभी नारायणः प्रोक्तो माया तुदरमध्यतः ॥ 

वापारो मेदो विन्यस्य मज्जास्थिनी करे न्यसेत् | 

शुक्रं वै दक्षिणे पादे frag वामे परषिन्यसेत् ॥ 

भ्यसेत् क्रोधं महादेवि मस्तकाश्चरणावधि | 

नारायणः AAS: | शारवायाम्- 

ततो विचिन्तयेबु tet जीवभूतां जगन्मयीम् | 
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गक्ताण्धिपोतारुणमध्यसंस्थां पाशाङ्कुशा विष्षुशरासबाणान् | 
ge कपाल दधतीं कराष्जे रक्तां त्रिनेत्रा प्रणमामि देवीम् ॥ 

ततो बह््यमाणलेकिहानसुद्रया हदयं स्पृशन् MMA जपेत् | मन्त्रस्तु तत्रैव-- 
पाशादिष्यक्षरात्मान्ते स्यावसुष्यपदं ततः | 
कमात् प्राणा शह प्राणास्तथा जीव शह स्थितः ॥ 
अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि भूयोऽमुष्यपदं भवेत् | 

काङ्कनोनयनध्रोज्र-घ्ाणप्राणपद्ान्यथ ॥ 
पश्यादिह्ागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु उदयम् | 

अयं प्राणमनुः प्रोक्तः सवंजीवप्रदायकः ॥ 
अत्रामुष्यपदस्थाने देवतानाम देयम् । तदुक्तं ख्दयामके — 

AYR AI AA मन्त्रे च दश्यते | 

साध्याभिधानं तदरूपं तत्र स्थाने नियोजयेत् ॥ इति। 
वशिष्टसंहितायाम्- ततो जन्मादिकद्वयष्टक्रिया संस्कारसिद्धये | 

पोड्शप्रणवाब्त्तीः Hear शक्ति परां स्मरेत् ॥ 

अथ भचकन्यासः 

केत्कारिणीतन्तरे- मन्त्रा मूकत्वमायान्ति विन्यासेन विना fae: | 
सवैमन्त्रप्रसिद्धयथं तस्मादादौ छिपिं न्यसेत् il 

तन्त्रान्तरे-दडया पूरयेत् प्राणं स्वरः CAAT कुम्भयेत् | 
रेचयेद् यादिकेरुष्मैस्ततः पिङ्कलया पुनः ॥ 
तथेव पूरणं वायोः कुम्भनं रेचनं पुनः | 
इडया स्यात् ततो great पूरणादित्रयं पुनः ॥ 

प्राणायामत्रयं HAT पश्चादु व्यापकमाचरेत्। 

अकारायै; क्षान्तवणीरापादतरमस्तकम् | 

शारवायाम्-षिन्रह्मा समुद्दिष्टो meat छन्द श्रितम् ॥ 

सरस्वती समाख्याता दैवता दैशिकोत्तसैः | 
अह्री बहस्वदी्घान्तगंतेः षड़वर्णकैः क्रमात् | 

aegria विधेयानि जातियुक्तानि दैशिकः ॥ 
पञ्चागल्िपिभिविंभक्तमुखदोःपन्मध्यषक्षस्थलां 

भास्वन्मौ लिनिषद्धवन्द्रशकलामापीनतङ्गस्तनीम् । 
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yaa सुघाढथकलशं विधां च दस्ताम्बुजञ- 
विश्चाणां विशद्प्रभां जिनयनां वाग्दैवतामाश्रये ॥ 

मन्त्रतन्त्रपरकारो-भदावभ्यन्तरे न्यस्य षड्ाधारेषु पावंति। 
भकाराविक्षकाराम्तान् स्थले Teta ॥ 

दक्षिणामूततिः-कलापत्राम्बुजे कण्ठे स्वरान् सम्यक् प्रविन्यसेत् | 
हयकपत्रे तदर्णान् नाभौ AUIS न्यसेत् ॥ 
वशवणान fags षड्वरे षड् वलेभ्वरि | 
चतुदंके तथाधारे चतुव॑र्णस्ततो न्यसेत् ॥ 
qaat दिदले हका वित्यन्तमांतुकां न्यसेत् | 

वैष्णवे तु गौतमीये- पकक वरणंसुश्चाये मूखाधाराच्छिरोऽन्तकम् | 
नमोऽन्तमिति विन्यास आन्तरः परिक्षीस्तिंतः॥ 

कतथा- मूलाधारे चतुदले तथान्तर्मातृकां न्यसेत् | 

षड्दले विथुव्राकारे स्वाधिष्ठानेऽनरुत्विषि | 
वभभैर्यरलर्यक्ते घर्णः षड्मिश्च gat ॥ 
मणिपूरे ange नीलजीमूतसन्निमे | 
डादिफान्ताक्षरे्यु्त बिन्दूभूषितमस्तकः ॥ 
अनाहते द्वादशारे प्रबारुरुचिसन्निमे। 

कादिरान्ताक्षरेयक्तं योगिनीहदयद्गमे ॥ 
विशुद्धे Tenge धृघ्राभे स्वरभूषिते | 
आज्ञाचक्रं च चन्द्राभे faqs दक्षखाच्छिते ॥ 

सहस्रारे हेमनिभे सववणं विभूषिते ॥ 
अकथादित्रिरेलासु हरक्षत्रयमू षिते | 

तन्मध्ये परबिन्वुं च खृष्टिस्थितिख्यात्मकम् ॥ 
ad समाहितमना ध्यायेन् न्यासो ऽयमान्तरः | 

मुखादिब्रह्मरन्धरान्तं विष्णुं ध्यायेत् चिदात्मकम् ॥ 
बिन्दुखतसुधासारेस्तपेयन् मातृकां न्यसेत् । 
एकैकं बर्णसुच्चायं मूराधाराहु श्ुवान्तकम् ॥ 
नमोऽन्तमिति विन्यास आन्तरः परिकीसितः। 

अन्तमातृकान्यासो मनसेव कार्यः । “पुष्पैरनामया ary मनसा वा न्यसेद् 
मूनि*ति मन्त्रतनत्रप्रकाशवचनात् । अनमय साङ्गु्ठया । 
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अङ्ष्ठानामिकाभ्यां तु न्यासः ATA सम्मतः | 

शति पद्यवाहिनी (वचनात् | भ्रेषं व्यवस्था- पुष्पैदेवतामूर्तौ, अनमया 
cage, मनसा सुराधाराविषठु | wa ऋष्यादिकरषड्ङ्कन्यासबिमांतृकादिव्यति- 

रिक्तेषु, तत्र सुद्रान्तरविधानात्। कटाण्वे-- 
यतिवंखानसैः कायं; संहारान्तः Feats | 
न्यासो गृहस्थैः स्थित्यन्तः खषटयन्तो वर्णिनां भवेत् ॥ 

 चन्त्रे-इत्यन्तर्मातुकां न्यस्य aReat त॒ प्रविन्यसेत् । 
अथ मातकान्यासस्थानानि 

गौतमीयै-ललारमुखवृत्ताक्षि-श्च तिघाणेष्ु गण्डयोः | 
ओष्ठदन्तोत्तमाङ्खास्ये वोःपत्सन्ध्यग्रकेषु च ॥ 
पाश्वयोः पृष्ठतो नाभौ जटरे हदये ऽ सके | 
sede च हतपूवे-पाणिपादयुगे ततः ॥ 
जटराननयोन्यंस्येन् मातृकार्णान् यथाक्रमात् 

त्वगखङ्मांसमेदोऽस्थि-मञ्जाशुक्रात्मकान् विदुः ॥ 
यादीन् हादीन् न्यसेदात्मपरमक्षानपूवेकान् | 

रचूडामणौ त- मूधिनि वक्त्रे तथा AT कर्णयोनांसिकापुरे | 
Hie ओघठदन्ते च fae कण्ठदैशतः ॥ 

कादिं दक्षिणहस्ते च चवगं वामहस्तकै | 
Sat दक्षिणे पादे तवं वामतो न्यसेत् ॥ 
कुक्षौ Wise नाभौ च sat पादिपश्चकम् | 
त्वगसृङ्परांसमेदोऽस्थि-मज्जाशुक्राणि धातवः ॥ 
जीवात्मा परमात्मा च न्यसेदु यादीस्ततः क्रमात् | 

हदये दक्षिणांसे च ककुद्वामांसतो न्यसेत् ॥ 

हस्तयोः पादयोः पश्चादाचरणं मस्तकावधि | 

मूर्धादिचरणपयन्तं न्यसेत् साधकसत्तमः ॥ 

ह्युक्तम् । तद्नयोविकद्पः। कुरावतार-- 

२१ 

पश्चाशदक्षरन्यासः क्रमेण परिकीत्तितः। 

ओमायम्तो नमोऽन्तो वा सिन्दु बिन्दुवजिंतः ॥ 
पञ्चागतुवर्णं विन्यासः क्रमादुक्तो मनीषिभिः। 

सविसगेः ahaa रस्यं तत् तु कथ्यते ॥ 
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faaagt बिन्दुयुतो विध्यादौ बिन्दुषजिंतः | 
पुत्रप्रदः सविसगेः सोभयो anges: ॥ 
मायारक्ष्मीबीजपूर्वो वाग्भवाद्यो ऽथवा पुनः | 
त्रिबीजाद्यो रमाद्यो वा न्यस्तव्यः साधकोत्तमैः ॥ 

अथ सष्टथादिन्याखः 
वीरच्ङामणौ-मातुकात्रितयं कयात् खष्टिसंहारकस्थितिम् | 

न्यासं कूर्यान्महेशानि Kena च विरोषतः ॥ 
कुरखावतारे-खष्टस्तु सुतपुष्टथा दि स्थितेस्ततपालनं भवेत् | 

संहतेर्दोषसंदारस्तस्मात् जितयमाचरेत् ॥ 

शारदायाम्- न्यसेत् सर्गान्वितान् सृष्टया ध्यात्वा दैवीं यथाविधि | 

बिन्दुयुक्तामिमां न्यस्येत् संहत्या प्रतिलोमतः ॥ 
विद्यात् पूर्वोदितान् विद्वान् ऋष्यादीनङ्गसंयुतान् | 
ध्येया व्णमये पीठे दैवी वाग्वह्छभा शिवा ॥ 

भक्षसरजं हरिणपोतसुद्ररङ विद्यां करीरविरतं वधर्तीं त्रिनेत्राम् । 
अर्धेन्दुमौलिमरुणामरबिन्दवासां TUPAC प्रणमत स्तनमारनघ्राम् | 

सगं बिन्दन्तिकान् न्यस्य ङार्णाद्यान् स्थि तिवत्मंना ॥ 

कैत्कारिणीतभ्त्र- 
उदरोपक्रमान् न्यासो हदयान्तं स्थितिमेता | | 

इत्युक्तम् । af चान्तर्मातृकारीत्योक्तमिति फलतो न कश्चिदु विशोषः | 

जिशक्तिरत्ने--अकथादित्निमेदैन विभज्य मचुबद्धिपिम् | 

कवग प्रथनं न्यस्येदवग च ततः परम् ॥ 
तवर्ग विन्यसेत् पश्चात् स्थितिरेषा प्रकीर्तिता | 

WA तथा तं A AAA ममान्तकम् | 

यथास्थानं प्रविन्यस्येत् स्थितियद्धेयमीरिता ॥ 
AMIGA क्चकारान्तमकाराद्यं च ear | 
qaenag विन्यस्थेदथवेयं स्थितिभेवेत् ॥ 

शारवायाम्-विात् पूर्वोदितान् विद्धान् ऋष्यावीनङ्गसंयुतान् | 
ध्यायेदु वर्णेभ्वरीमत्र॒वहल्मेन समन्विताम् it 

सिन्दुर्कान्तिममितामरणां त्रिनेत्रां विद्याक्षसूत्रख्गपोतवरान् दधानाम् । 

पार््वस्थितां भगवतीमपि काञ्चनाङ्गी ध्यायेत्कराभ्जधतपुस्तकवर्णमाखरम् ॥ 
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अथ मातकान्यासषदाः 
तन्त्रान्तरे ललाटे ऽनामिकामध्ये न्यसेच्च FATA | 

तजनी मध्यमानामा विन्यसेच्चैव नेत्रयोः ॥ 

AMAA संयुल्य न्यसेत् साधकसत्तमः | 
भङ्ग HUA ATE कनिष्ठाङगछठकौ नसोः॥ 

मध्यमां गण्डयोन्यस्य मध्यमामो्ठयोन्य॑सेत् | 

AAA दन्तयोन्यंस्य मध्यमासुत्तमाङ्के ॥ 
मुखेऽनामां मध्यमां च हस्ते पादे च पाण्वेयोः। 

कनिषठठानामिकामध्या न्यस्तव्याः पृष्ठतस्तथा ॥ 

ताः सागृष्ठा नाभिदेशे स्वाः gent च विन्यसेत् | 

हृदये साधकः सर्वां अंसयोश्च ककुतस्थले ॥ 

हत्पूवहस्तपत्क्क्षि-मुखेषु तरमेव च । 
एतास्तु माठृकामुद्राः कमेण परिकीत्तिताः ॥ 

अज्ञात्वा विन्यसेद्र यस्तु न्यासः स्यात् तस्य निष्फलः | 

aa कैचित्-“न्यासं fradag दैवि षोढान्यासपुरःसरमि"ति तन्त्रचूडा- 
मणिवचनात् सर्वादौ षोटान्यासविधानत् - 

ALTARS कुयादत्रैव केवलम् | 

अन्नोक्तमाचरेद स्मिन्नान्यत् संचारयेद् बुधः ॥ 

इति केत्कारिणीवचनाच्च मातृकान्यासं नास्तीति वदन्ति । तन्न- 

मन्त्रा मूकत्वमायाम्ति विन्यासेन विना fe: | 
सवेमन्त्रप्रसिद्धधथ तस्मादादौ fate न्यसेत् ॥ 

इति केत्कारिणीतन्त्रवचनात्- 
मातृकात्रितयं क्रयात् खष्टिसंहारकस्थितिम् | 
न्यासं कूर्यान्महेशानि कल्पोक्तं च विशेषतः ॥ 

इति ताराप्रकरणीयवीरचूडामणिवचनाच्च । तेनादौ मातृकव न्यसनीया । 

षोहन्यासपुरःसरता त॒ न्यासान्तरापेक्षयव सम्भवतीति तन्त्रचूङामणिवचनं 
बिनिगकम् | | 

अथ TNT: 
तन्त्रचृषामणौ--ताराषोढुं प्रवक्ष्यामि सवेतन्त्रेषु गोपिताम्। 

सवं विन्नोपशमनां स्ेपापप्रणाशिनीम् it 
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महादारदिधगशमनीं सवे सम्पतप्रदायिनीम् | 
सर्वकामप्रदां नित्यां सवंसाघ्राज्यदायिनीम् ॥ 

शिष्याय भ्ियुक्ताय विनीताय महात्मने | 

वदान्याय कुखीनाय शुद्धाचाररताय च Il 

पवं विधाय दैषेशि साधकाय प्रकाशयेत् | 

अन्यथा सिद्धिहानिः स्यादित्याक्ञा शम्भुना कृता ॥ 

aieq प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु aaa: | 

लोकपाङस्तृतीयः स्याच्छिवशक्तथा चतुर्थकः tl 

तारादिभिः पञ्चमः स्यात् ष्ठः पीठेनिंगदते | 

अथ BNA: 
ata सहिता ear: पञ्चाशत् परिकोत्तिताः। 
यिन्दुयुक्तर्मातृकार्णंस्त्यक्षरीबीजपुवेकेः ॥ 
ङन्तेनमोन्तद वेशि विन्यसेत् तान् क्रमात् सुधीः | 
तारिणी श्रयक्षरी परोक्ता भवबन्धविनाशिनी ॥ 

नीठवर्णौ त्रिनयनां शवासनसमायुताम् | 

बिश्नतीं विविधाकल्पान् मौरावक्षोभ्य(घम्दु)मूषिताम् ॥ 

एवं ध्यात्वा तारिणीं तु समादितमनाधिरम्। 

aaa सहिता इति । ते च शारदायाम्- 

श्रीकण्ठो ऽनन्तसुष्टमौ च fry त्तिरमरेभ्वरः | 

adie मारभूतीशस्तिथीशः स्थाणुको हरः ॥ 

भिण्टीशो भौतिकः सद्योजातश्चासुग्रदेभ्वरः | 

ARTA महासेनः षोड़श स्वरमूर्तयः । 

पश्चात् क्रोधीशचण्डेश-पञ्ान्तकशरिवोत्तमाः। 

अ्थैकरद्रकूर्मे क -ने्राहचतुराननाः ॥ 

मज्ेशसर्वंसोमेशास्तथा लाङ्गलिदारुकौ । 

भर्धनासीभ्वरश्चोमा-कान्तश्चाषादिदिण्डिनौ ॥ 

स्युरद्रिमीनमेषाल्य-कोदिताश्च शिली तथा । 

छगलण्ड-द्विरण्डेशौ महाकालाख्यवालिनौ ॥ 
भुजङ्धेश-पिनाकीश-खङ्गीशाख्यवकास्तथा t 

भवेतभूग्बीशनकुिगिवाः संबसेकस्तथा ॥ 
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पते खराः स्मतां रक्ता धृतश्रखकपालकाः | इति | 
बिन्दुयुक्तैरित्यादि। तेन हीं aig अं श्रीकण्ठेशाय aa) हींत्रहंभां 

अनन्तेशाय नमः इत्यादयः प्रयोगाः | केचित् तु पूर्णोदयांदिशक्ति सष्टितानेतान् 
न्यसन्ति। शक्तयश्च शारदायाम्- 

पूर्णोद्री स्याहु विरजा areal तदनन्तरम् | 
रोलाक्षी वर्तुलाक्ची च दीधेघोणा समीरिता ॥ 

सखुदीर्धमुखी-गोमुख्यौ दीधजिहा तथैव च । 
कण्डोदयूध्वेकेशी च तथा विहृतमुख्यपि ॥ 

ज्वालामुखी ततो ज्ञेया पश्चादुल्कामुखी तथा | 

खुश्रीमुखी च frametar: स्युः स्वरशक्तयः ॥ 

महाकाटी-सरस्वत्यौ सवेसिद्धिसमन्विते | 
गौरी ¶्यैरोक्यविद्या स्यान्मन्त्रशक्तिस्ततः परम् ॥ 

मात्मशक्तिभूतमाता तथा ठम्बोद्री मता | 
द्राविणी नागरी भूयः खेचरी चापि मञ्जरी ॥ 
रूपिणी वीरिणी पश्चात् काकोदयपि पूतना | 
wary भद्रकारी-योगिन्यौ शङ्धनी गर्जिनी तथा ॥ 
arouse कुञ्जिन्या कपदिन्यपि वज्रिणी | 
जया च सुमुखेश्वयां रेवती माधवी तथा ॥ 
वारुणी वायवी प्रोक्ता पश्चाद्रक्चोविदारिणी | 
ततश्च सहजा रक््मीव्यां पिनी माययाऽन्विता ॥ 
पता रुद्राङ्पीटस्थाः सिन्दूरारुणवित्रहाः | 
रक्तोत्पर-कपालाभ्यामलङ्कृतकराम्बुजाः ॥ 

इति रुद्रन्यासः 

अथ ग्रहन्यासः 
स्वरों दि न्यसेत् सूरय रक्त ऽयक्षरपूवंकैः | 
भ्रुवोमेध्ये sain सोमं ws तु विन्यसेत् ॥ 
नेत्रन्रये कवर्गेण मङ्गलं लोहितं न्यसेत् | 
चवर्गेण बुधं श्यामं न्यसेद् हृदयमण्डके ॥ 
वर्गेण KISHI पीतवर्णं बृहस्पतिम् | 
TSAR TTT पाण्डरं भागेवं न्यसेत् ॥ 
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नाभिवैो पवर्गेण नीलवण शनिं न्यसेत् | 
शवर्गेण धूघ्रवणं राहुं TET न्यसेत् ततः ॥ 
रक्षाभ्यां WIN तु केतं YH वरानने | 

कामरूपधरान् सर्वान् सवांभरणमूषितान् ॥ 
इति ग्रहन्यासः | 

अथ SATAN: 
इन्द्रमग्निं यमं रक्षो वरुणं पवनं विभुम् | 
पशानमात्मनो मूध्नि दिक्षु चाटु च कमात् ॥ 
भधोऽनन्तं ahaa ब्रह्माणं च तथा न्यसेत् | 
हस्व-दीधे-स्वरेश्चा्रवर्गेस्ञयक्षरपृवंकैः ॥ 

हस्वैत्यादि। तेन हींत्रौहंअं £ञंऋछलटृ यों थं इन्द्राय नमः इति qa- 
sore | dt sate ऊः ऋ ल पे ओं भः aaa नमः cant दक्षिणकर्णोदरि। 

AWA: कचरटतपयशदाः। इति टोकपारन्यासः 

अथ शिवश्क्तिन्यासः 
बरह्मा विष्णुश्च र्द्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः | 

ततः परशिवो दैवि षट् शिवाः ॥रिकीत्तिताः ॥ 

मूलाधारे त॒ ब्रह्माणं डाकिनीसदितं न्यसेत्। 
aaa भयक्षरीयुक्तं वादिसान्तं सबिन्दुकप् ॥ 
स्वधिषठानाष्यचक्र तु सविष्णुराकिणीं तथा | 

घादिरान्तं प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपृरके ॥ 

डादिफान्तार्णसहितं खरं च लाकिनी तथा । 
अनाहते कादिटान्तमीभ्वरं काकिनीं न्यसेत् ॥ 
विशुद्धाख्ये महाचक्र षोड़शस्वरसंयुतम् | 

सदाशिवं शाकिनीं तु विन्यस्य पूववत् ततः॥ 
आज्ञाचक्रे तु देवेशि दश्षवणंसमन्वितम् | 
परं शिवं ब्रह्मरूपं हदाकिनीसखदितं न्यसेत् ॥ 

इति शिवशक्तिन्यासः 

अथ तारादिन्यासः 
तारा चोप्रा महोग्रा च वज्रा काटी सरस्वती | 
कामेश्वरी च चायुण्डा शत्यष्टौ तारिणी मलाः ॥ 
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सवेत्रादौ saat लु ससुश्चायं करमेण तु | 
स्वरयुग्मेन वर्गेण भूषितेन च बिन्दुना ॥ 
Sea नमोऽन्तास्ताराद्या न्यस्तव्या ध्यानपूविंकाः | 
ब्रह्मरन्ध्रे ललाटे च भ्रूमध्ये कण्ठगहरे ॥ 

हृदये नाभिदेशे च लिङ चाधारके न्यसेत् | 
at ot ¢ et ott at Gat घं S ताराये नमः इत्यादयः प्रयोगाः। 

इति तारादिन्यासः 

अथ पीटन्यासः 
मूलाधारे कामरूपं हृदि जालन्धरं ततः | 
ककारे पूर्णगिर्याष्यमुड्धियानं तदुध्वेके ॥ 
वाराणसीं श्रुबोमेध्ये चाव(ज्वल)न्तीं Stara | 
मायावतों मुखवृत्ते कण्ठे मधुपुरीं ततः ॥ 
अयोध्यां नाभिदेशे तु Kat काञ्चीं विनिर्दिशेत् | 
दरौतानि प्रधानानि पीठानि क्रमतो विदुः॥ 

हस्वदीर्धेश्चाषटवरगे नमोन्तैः क्रमतो न्यसेत् | 
इति पीठन्यासः 

इति तन्त्रचूडामण्युक्तमहाषोढान्यासः 
अथ ASAT MATRA: 

नीटतन्त्रे-मन्त्रेणा ऽन्तरितां त्वा षडवारं मातृकां न्यसेत् | 

क्रमोतक्रमादु वरारोहे ताराषोढ़ा प्रकीत्तिता ॥ 
छते तु Maas तु सवपापं विनश्यति | 
योगिनीनां भवेत् पूज्यः स दैवो न तु ATT: ॥ 

यं नमन्ति महेशानि षोढा रचितविग्रहाः | 

अल्पायुः स भवेत् सद्यो दैवता कम्पते भिया ॥ 
नास्त्यस्य पूज्यो Slag पितृमातृसुखोञ्ज्वलः | 

agar खृष्टिस्थितिसंहारक्रमात्। तेन खष्टिस्थितिसंहार-संहारस्थितिखष्टय 
इति क्रम इति कैचित्। भन्ये तु- संहार-खृष्ि-स्थितयः पुनरपि तथेवेति वदन्ति | 
वस्तुतः क्रमोतुक्र मयोरेव वचनारूढृत्वात् अकारादिश्चकारान्तान् क्षकारा्यका- 

रान्तान् मन्त्रान्तरितान् वारत्रयं न्यसेत् । we बोदृन्यासो भवतीति मम 
प्रतिभाति । ̀ इति नीखतन्त्रोक्तताराषोढान्यासः | 
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अथ श्दयामलोकताराषोढान्याखः 
ware —zy देवि saat master त्वियं प्रिये | 

न भ्रकाश्यमिदं कापि मन्त्रिणः कायरक्षणे ॥ 
प्रणवं मातृकावर्णैः परितं मातृकास्थले | 
तेनेव पुटितं वणं न्यसेत् ata पावंति॥ 
मायाबीजं तथा दैषि न्यस्तव्यं तु प्रयज्ञतः। 

बधुबीजं तथा चैव विन्यसेत् सुसमाहितः ॥ 
कूचेबीजं तथा दैवि न्यसनीयमरोषतः | 

अस्त्रं AT तथा भ्यस्त्वा सकल तदनन्तरम् ॥ 

memset त्वियं दैवि न प्रकाश्या कदाचन | 

अवश्यं प्रत्यहं कायां ध्यानं पूजा जपस्तथा ॥ 
ara भं ङ अं ॐ अं ॐ नमः इति टारे । णवं प्रथमन्यासः। at ef at at 

अं at नमः इति wore इति दितीयक्रमः | अं त्रीं अं त्रीं ओं ज्रीं नमः इति तृतीयक्रमः। 

at gat gat g इत्यादि चतुर्थे | अं फर् अं फर् अं क् नमः इत्यादि पञ्चमे | भं ड 
at até ne ot de ai at हं फय् भं ॐ हीं त्रीं फट् नमः इत्यादि षष्ठक्रमः। 

शति स्द्रयामरोक्तताराषोढान्यासः 

वीरतन्नोक्तषोढ़ान्यासस्तु कालीप्रकरणे व्यते | 

अथ तारकान्षासः 

वीरतन्त्रे-भकादिक्रमतो न्यस्येद्रोदिण्यादिक्रमेण तु | 

व्युतक्रमेण च तत्वानि दोषं शेषेण योजयेत् ॥ 
रोदिण्यादिमहान्यासं Heat नरवरः सुधीः | 

रोहिणीसुतवत् खष्रथामशोच्यो भवति ध्रुवम् ॥ 
Taga वाणी कथायां तस्य जायते | 

द्रणटश्ुतशास्त्रा्णां व्याष्याता भवति धुवम् ॥ 
अकृत्वा तारकान्यासं तारिणीं प्रजपेद् यदि | 

शातखश्चप्रजक्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 

तच्र सम्प्रदायायुसारी प्रयोगः। अं कं आकाशतसवास्मिकायै रीदहिणीरूपायै 
नमः शिरसि । मां लं वायुतस्वात्मिकायै मूगशिररूपायै नमो सुखे । श गं तेज- ` 
स्तस्वात्मिकाये आद्रारुपायै नमो हदि । ९ धं जलतस्वारिमिकाय पुनषंुरूपायै नमो 
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गुह्या । ड ॐ पृथिषीतरवात्मिकायै पुष्यङूपायै नमः पादयोः। ॐ चं प्राणतर्वा- 
त्मिकायै अश्लेषारूपाये नमो नसोः | af छं रसनातच्वात्मिकायै मघारूपायै नमो 
जिह्ायाम्। श्रं जं वक्ुस्तत्त्वात्मिकायै पूवेफल्गुनीरूपाये नमश्चक्चुषोः | लृ ख cae 
ततत्वात्मिकाये उत्तरफल्गुनीरूपायै नमः Tae | लज ्रोत्रतत्वात्मिकाये दस्ता- 
aaa नमः श्रोत्रयोः । ण रं गन्धतच्वात्मिकायै चित्रारूपायै नमो नसोः। रे दं 
रसतस्वात्मिकायै स्वातीरूपायै नमो जिहायाम्। भं डं रूपतत्वास्मिकायै 
विशालारूपाये नमश्चश्चुषोः | at ढं रसतत्वात्मिकायै स्वातीरूपायै नमः cals | 
at णं शब्दतच्वात्मिकाये उेष्ठारूपायै नमः staat: | अः तं उपस्थतस्वात्मिकायै 
मूलारूपाये नमो fee | अं थं पायुतत्वात्मिकाये पूर्वाषाढारूपायै नमो श्ये । at घृ 
पादतसवात्मिकायै उत्तराषाहाकूपायं नमः पादयोः। ¢ धं पाणितत््वात्मिकायै 

श्रवणाकूपायै नमो हस्तयोः। € नं वाक्तरवात्मिकायै धनिष्ठारूपायै नमो qa । 
डं पं आनन्वतस्वात्मिकायै शतभिषारूपाये नमो लिङ्क । ॐ फं विसगं तच्वात्मिकायै 
पूवंभाद्रपदरूपायै नमो गुदे । ऋं वं गतितचवात्मिकायै उत्तरभाद्ररपायै नम 
पादयोः । ऋं भं आदानतचात्मिकाये रेवतीरूपायै नमो हस्तयोः | छं मं वचन 
तच्वात्मिकायै भश्विनीरूपायै नमो मुखे | खं एं ए ड» यं रं टं वं aera 
त्मिकायै भरणीरूपायै नमो नाभ्यादिपादपयेन्तं न्यसेत्। at at भः शंषंसं् 
टं क्षं ऊध्वं तच्वात्मिकायै कत्तिकारूपायै नमो नाभ्यादि-मस्तकपर्यन्तं न्यसेत् | 

हति तारकान्यास 
अथ ऋष्यादिन्यास 

तन्त्रे- ऋषिच्छन्दो वैवतानां विन्यासेन विना यदा | 

जप्यते साधितोऽप्येष तस्य तुच्छं फलं भवेत् ॥ 
मन्त्रचडामणौ - अक्षोभ्य ऋषिरेतस्या बृहती छन्द ईरितम् | 

नीरुसरस्वती दैवी त्रिषु लोकेषु गोपिता ॥ 

ह घीजमस्तरं शक्तिः स्याश्चतुवगंफलपरदा | 
शिरो-षवन-हवय-लिङ्क-पादसर्वङ्गष तेषां न्यासः । तदुक्तं तन्त्र 

क्रषिन्यासो मूध्नि 22 छन्दस्तु मुखेपडजे | 
दैवता हृदये चेव बीजं शुह्यप्रदैशके ॥ 
शक्तिं च पादयोश्चैव साड कीलकं न्यसेत् | 

धो गिनीतन्त्रे- ऋष्यादीन् विन्यसेद् दैवि चतुर्थीहृदयान्तकान्। 

चतुथी विभक्तिः । हदयं नमः । 

२२ 
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सारसंभ्रहे- ऋ षिच्छन्दोदेवतानां न्यासे ARTA: स्मरताः | 

चतुखोऽङ्ष्ठरदिताः शक्तधन्तं विन्यसेत् ततः ॥ इति । 
बीजशक्तिन्यासोऽप्येवमेव | कीलकन्यासो व्थस्तहस्ताभ्यां स्वाङ्के | ववुक्तम्- 

| कीलकं व्यस्तहस्ताभ्यां Gate साधकात्रणीः । 
अथ कराङ्गन्यासः 

केत्कारिण्याम्-षडदीर्घाद्याद्यबीजेन कराङ्न्यसनं ततः | करन्यासे विरोषस्तत्रंव-- 

Tage समारभ्य कनिष्ठान्तं तथा पुनः। 

उत्पत्तिसंश्ञको न्यासः संहदारोऽस्य विपर्ययः ॥ 
मध्यमामूलमारभ्य चोभयोरपि हस्तयोः | 
तज्ञन्यन्तं चरेन् न्यासं स्थिति्नामङ्ृतोदयः | 

सिद्धसारस्वते--अखिखवाग्ूपिणीं परोच्य हृदयाय नमो वदेत् ॥ 
अखण्डवागृरूपिणीं च शिरसे वहिवहभा ॥ 

sea पिणीमुक्त्वा शिखाय वषडत्यपि | 
विष्णुवाम्रुपिणीमुक्त्वा कवचाय हुमुच्चरेत् ॥ 

स्द्रवाग्रूपिणीं नेत्रत्रयाय वौषडित्यपि | 
ada पिणीमुकत्वा चास्त्राय फडति स्मरेत् ॥ 
षड्दीधेमायया बीजं बीजान्ते तानि योजयेत् | 

तन्त्रचूङामणौ- बीजान्ते एकजराये हृदयं परिकीर्तितम् | 
तारिण्यै शिरसे agg sates शिखां तथा ॥ 
sate च कवचं महापरिसरे तथा | 
पिङकोपरेकजटे aga नेत्रास्त्रे परिकीर्तिते ॥ 

इत्युक्तम् । तेन ॒कैत्कारिणीवचनमन्थभागोपलक्षणपरम्। सिदसारस्वत- 
तन्त्रचूङ़मणिप्रोक्तप्रकारयो विकल्पः | सिद्धसारस्वतपोक्तषडङ्गन्यासो नीलसर- 
स्वत्थां तन्त्रूडामणिप्रोक्तषडुङ्गन्यालप्रकरारस्तारेकजरयोरित्यपि वदन्ति । 

तन्त्र--हदये मध्यमानामातजेनीमिन्यंसेदु बुधः| 
मध्यमातजेनीभ्यां च शिरसि न्यासमाचरेत् ॥ 
भङ्गेन शिखायां च दशभिः कवचे न्यसेत् | 

नेत्रेषु तिखभिश्च स्यावस्त्रमरध्वोध्विशं त्रिशः ॥ 
मध्यमातजेनीभ्यां स्यावङ्कसुद्राः STAT भपि । 

भभ्यमालजेनीम्यामृध्नोध्वेक्रमेण arent शर्या दित्यर्थः | 



TAACATE: १७९ 

स्वतन्त्र--अनुक्ताङ्धेषु मन्त्रेषु पदशो वर्णशोऽपि वा । 
स्वेनेवाङ्गानि कल्यानि मूलेन सकठेन वा ॥ 

अथ व्यापकन्याखः 

मेरवतन्त्र- पञ्चधा नवधा वापि qaqa सप्तधा तथा | 
ल्यापयेदिति शेषः। स्वतन्त्रतन्त्रेऽपि- 

मलेन व्यापकं न्यासं नवधा कारयेत् प्रिये । 
at योगपीटठन्यासो नास्ति । तारातन्तरे कचिदप्यभिधानावर्शानात्। “नान्यत् 

सञश्चारयेह् बुध" इत्यसिधानाच्च । यदि काङीतन्त्रातिदैशेन तत्प्राधिङचिता aaa 

वद््यमराणपीटपृजाक्रमेण तन्न्यासोऽवगन्तव्यः | 
कुमारीतन्त्रे-ततः स्त्रीवेशधारी स्यात् सिन्दुराङ्भितभालकः। 

म्दङ्गारोञ्जञ्वलमभूषाद्यस्ताम्बूलपूरिताननः ॥ 

एवं वेशादिकं ad वनितामपि कारयेत् | 

areata भूतशुद्धथादिव्यापकान्तं पश्चमयोगोक्तन्यासादिकिं चोच्यते | 

कुराणवे- यो न्यासकवचच्छन्नो मन्त्रं जपति तं प्रिये | 

विघ्ना gar पकायन्ते सिंहं द्ष्रा यथा गजाः ॥ 

अकृत्वा न्धासजां यो मूढात्मा प्रजपेन मयुम्। 
सवं विष्नैः स वध्येत व्याघ्रैमृगरशिशुयंथा ॥ 

स्वतन््तन्त्रे-- त्थं विन्यस्तदैदः सन् चक्रराजं समालिखेत् | 

स्वर्णे वा राजते AT पाषाणे चाषटधातुषु ॥ 

स्वयम्भुकुखुमं कुण्डगोलोत्थरोचनागुरः | 

काश्मीरं सृगनाभिश्च He च मलयोद्भवम् ॥ 

पष गन्धः समाष्यातः सवेदा चण्डिकाप्रियः | 

पतेन गन्धयोगेन योनिचक्रं समालिखेत् ॥ 

अत्र गन्धानामैच्छिकग्रहणम्। कुमारीतन्ते- 

पतत् तु विलिखेत् at करुण्डगोरविकेपिते | 
च्छयामले-ततः कुङ्ुमसिन्दूरेः कायं यन्त्रं तु योगिना | 

सौवर्णे राजते ae स्फाटिके Iga तथा ॥ 
चक्रो यथोक्तविधिना पूज्या दैवी नरोत्तमैः | 

स्फारिकाष्ी स्थिररेलारूपमपि यन्त्रं प्रशस्तम् । अत पव सारसंप्रहे-- 

ara द्वादशाकं at स्फारिकादौ तु सवेदा | 
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तेषां मध्ये स्फारिकं तु सवं सिद्धिप्रदं भवेत् | 
 तन्त्रान्तरे-थावज्ीवं सुवण स्याह रौप्यं द्वाविंशतिः प्रिये | 

aa are वषं aged भूजेपत्रके ॥ 
सव्रथामङे--पकतोलं वितोलं वा त्रितो बेदतोलकम् | 

स्वेच्छातो नरः त्वा प्रत्यवायं समश्चुते | 

तथा-ताघे लक्षगुणं प्रोक्तं रौप्ये कोटिगुणं भवेत् ॥ 
सौवर्णोऽनन्तफलदं मण्यादौ किं वदामि ते। 
fag रचिते यन्त्रे पद्मरागेऽथवा प्रिये | 
इन्द्रनीङेऽथ dea स्फाटिकै मरकतेऽपि वा ॥ 
धनं पुत्रं तथा दारान् यशांसि लभते धुवम् | 

रल्ञसागरे--अब्ध्यङ्लेन हेमस्य रजतस्य तथेव च | 
ताघ्रस्य पूवसंख्यैव माणिक्यादौ यथेच्छया ॥ 

गौरीयामरे--चातुर्विंध्यं हि चक्रस्य प्रस्तारश्च भवन्ति हि l 

मूक्मपदप्रस्तारा मेरश्चापि तथाविधः ॥ 
निम्नरेखासमायोगो मूषरस्तारो मयोदितः ॥ 
कूमपद्मकप्रस्तार HAS मयोदितम् ॥ 

सौत्रामणितन्त्रे- ऋ्ज्ञुरेखे भवेहक्ष्मीवक्ररेखे दरिविता | 

कुलारणवे--आभिरूप्याश्च विम्बस्य पूजायाश्च fete: | 
साधकस्य च विशभ्वासादु दैवतासन्निधिमेवेत्। 

केरवीये-अणटपत्रं लिखेत् cd तिकोणोञज्वलकर्णिकम्। 
मायां gage न्यस्य याम्ये बीजं द्वितीयकम् ॥ 
तथोत्तरे पश्चिमे च फरकारौ वििखेत् aa: | 

मध्ये बीजं छिखित्वा तु भूतशुद्धि समाचरेत् ॥ 

भूतशुद्धिमिति मकारपश्चकणुद्धिमित्यथेः। भूतपदस्य पञ्चसंक्याथंकत्वात् | 
अन्यथा-- त्थं विन्यस्तदेदः सन् चक्रराजं समाङिखेदित्य'नेन विरोधापत्ैः। 

केचित् तु-भूतशुद्धियन्त्रटिकनयोः पौर्घापयविकर्पमेवेच्छन्ति | 
वीरतन्त्र षट्कोणं विलिखेत् पमष्टपत्रं सरक्चषणम् | 

कैत्कारिणीलन्त्रे-सयोनि गोमयेनाष्टपत्रमम्जं सुशोभनम् | 
AR वसुवन्राढधं यन्त्रमेकजटात्मकमिति ॥ 
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भूपुरमप्यधिकमुक्तम्। vt च षटूकोणनत्रिकोणयो्विंकरपः। समुश्चय cafe 
धीरचूडामणिमतं वक्ष्यते | 

` नीरतन्त्रे-व्योमेन्दौ रसनार्णकर्णिंकमवां दन्दैः स्पुरतकेशरं 
Tigges वसुमतीगेदेन संवेष्टितम्। 
ताराधीभ्वरवारिवणं विरुसदु दिक्कोणसंशोमितं 
यन्त्रं नीलतनोः परं निगदितं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ 

aa नीलतनोरित्यभिधानात् श्यक्षरोपासकेनास्मिन् यन्त्रे पूजा चतुरक्षर- 
पञचाक्षरोपासकेन तु कैत्कारिण्यायुक्तयन्तरे। व्योमेन्दावित्यादिना धारणयन्त्रसुक्त- 

मित्थपि वदन्ति | 

मत्स्यसुक्ते--भनुक्तकव्पे यन्त्र तु faq पं gown | 
षट्कोणकर्णिकं वृत्तं वेदद्वारोपशोभितम्॥ 

तन्त्र--आः BA वच्नरेखे हं फर् च वश्िवहभा | 
मन्त्रेणानेन विलिखेत् पद्मपत्रं मनोहरम् | 

कुमारीतन्त्र-स्वयम्मूपुष्पसंयुक्ते FATT | 
शुद्धासने च पशुभिरद्रषरे पुरतो न्यसेत् ॥ 

द्क्षिणापूत्तिसंहितायाम्- 

ध्रीखण्डरक्तश्रीखण्ड-ध्रापर्णीसम्भवे पटे। 
चक्र संस्थापयेद् दैवि नान्यत्र वरवर्णिनि ॥ 

sores - यन्त्रे सा पूजिता दैवि aaa प्रसीदति | 
कामक्रोधा दिदोषोत्थसवेदुःखनियन्त्रणात् ॥ 
यन्त्रमित्याहुरतस्मिन् देवः प्रीणाति तत्वतः | 
शरीरमिव जीवस्य दीपस्य स्नेष्टवत् प्रिये ॥ 

सर्वेषामपि देवानां तथा यन्त्रं प्रतिष्ठितम् | 
तस्मादु यन्त्रं लिखित्वाऽथ ध्यात्वा arerafa शिवम् ॥ 

ज्ञात्वा गुरुमुखात् पूव पूजयेद् विधिना प्रिये ॥ 
तथा-न रात्रावड्येदु यन्त्रं साधकस्तु कदाचन | 

प्रमादाद डति चैव देवताशापमाप्लुयात् ॥ 
सिदधेभ्वरीतन्त्रे- संस्थाप्य पुरतो दैवि qa पीठे gale | 

व्यात् TGS तत्र मूलमन्त्रेण साधकः | 

थोगितीकतन्--योगिनीभूखमन्त्रेण तजर पुष्पाजलिं fate | 
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मन्यं GEA: कुर्याच्छून्यं विध्नं धिनििोत् ॥ 
योगिनीमूलमन्त्रो यथा--मैरवतन्त्रे- 

हस्वः साक्षिभयं saat भगवान् मदनो वकः | 

तामिषेकं तथा चोक्ता भृशः काली मसत् प्रिये ॥ 

pared वह्धिभारये ति यन्तर पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् । 
हस्वोऽकारः। भयं भकारः । साक्षि हस्वेकारयुक्तम् । शवेतो मूधेन्यषकारः। 

भगवान् पकारयुक्तः। मदनः ककारः। वकः तारव्यशकारः । ताभिषेकेति 
स्वरूपम् । भगुदेन्त्यसकारः। काली मकारः । मसत् यकारः। कूच हकारः | 
अस्त्रं फट्। षहिमा्यां caret) कुमारीतन्त्रे-- 

पीटन्यासं ततः कुर्यादाधारशक्तिपूवंकम् | 

cafe sue चैव शेषं geat तथा पुनः ॥ 

घुधाम्बुधिं मणिद्वीपं चिन्तामणिं तथा | 
श्मशानं पारिजातं च तन्मूले रलवेदिकाम् ॥ 
तस्योपरि मणेः पीड न्यसेत् साधकसत्तमः। 
चतुदिक्षु मुनीन् देवान् शवांश्च शवमुण्डकान् ॥ 
धर्मादीश्चाप्यधर्मादीन् पादगात्रचतुष्टये | 

हृदि पद्मं तथा पदमे सूयंसोमौ aerate ॥ 
वैश्वानरं तथा aed रजश्चैव तमस्तथा | 
आत्मानं चैव विन्यस्य शक्ती हेत्पदके न्यसेत् ॥ 

an ^पीडन्यासं ततः कू्या दि" त्यत्र न्यासपदोपादानं कालिकाक्रमामिग्रायेण 

कुमारीतन्त्रस्य तदीयत्वादिति aga! भत्र च बाष्यपीठटाचेनक्रमे तदुपयोगः | 

धर्मादीनिति। तेन कोणचतुष्ये धमज्ञानवैराग्यैश्वर्याणि दिष्छ्वतुष्ये भधर्मा- 

हानावैराग्यानैश्वर्याणि पूजयेदित्यर्थः। शक्तीः पीटशक्तीः | तारार्णवे- 

षट्ूकोणान्तगेतं पद्मं भूबिम्बद्धितयं पुनः । 
तन्मध्ये पूजयेद् देव्या वाहनं शवमेव च ॥ 
wind तत्र संचिन्त्य तत्र Hoag स्मरेत् | 
तन्मूरे मणिपीटं च नानामणिविभूषितम् tt 
नानारङ्कारमूषादथं सुनिदैवेश्च मूषितम् | 
शिवाभिबेहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्ततः। 

तुदिशु शवान सुण्डान् चिताङ्कारास्थिषिभूषितान् ॥ 
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केशरोषु पीटशक्तयः पूज्याः । ताश्च सिद्धसारस्वते-- 
लक्ष्मीः सरस्वती चेव रतिः प्रीतिस्तथैव च | 
कीत्तिः शान्तिश्च पुष्टिश्च तुष्टिरित्यष्टशक्तयः ॥ 

सारसंग्रहे-पीठशक्तिरथाभ्यच्येत् केसरेषु समन्ततः | 

वरवाभयधारिण्यः पीट पीठटाणुना यजेत् ॥ 

दीरचृङामणौ तु- पीटशक्तिविधानेन नवशक्तीः प्रपूजयेत् | 
रतिः प्रीतिः प्रिया कान्तिः कामिनी काममालिनी ॥ 
कन्दपदलिनी दुगा भाविनी नवशक्तयः | 

वियड् भगं समुच्चायं ad बिन्दुकखान्वितम् ॥ 

महाप्रेतपदं पश्चात् हृदयान्तमयो मयुः | 
मनुः पीठमनुः। कुमारीतन्त्र - पीटमन्त्र तन्त्रान्तरमुक्तम् | 

यथा--वाग्मवं प्रथमं चोक्ता पराये तदनन्तरम् | 
अपराय TTS हसौ्वाच्यमतः परम् ॥ 
सदाशिवमदाप्रेतङेन्तं पद्मासनं तथा | 
नम इत्येव मन्त्रोऽयं पीटन्यास उदाहतः ॥ 

यद्यपि कुमारीतन्त्र काटीप्रधानम् तथाप्यतिदेशादत्रापि तदन्वेतीति वदन्ति | 

वरिष्ठसंहितायाम्- 
ततस्तु कारयेद् विद्वान् सप्तच्छदश्त्तिं दविजः | 
हींकारसम्पुरं त्वा ॐँकारेण समन्वितम् ॥ 
पूजादौ प्रत्यहं fas: सप्तरृत्वो जपेन्मनुम् | 
अनेन तु विधानेन सरक्षा मन्त्रतेजसः ॥ 
दैवीभूतानि सर्वाणि तथा च साधकोत्तमाः। 
भैरवस्तु स्वयं दैवो मन्त्रतेजसि ste: ॥ 
हरन्ति सर्वे तेजांसि रक्षां सप्तछैदं विना | 

अथ भन्त्रह्युद्दिः 
कुका्णवे-प्रथित्था माकृकावर्णेमूलमन्तराक्षराणि च | 

क्रमोतक्तमाहु द्विरावृत्या मन्त्रशुद्धिरियं भषेत् ॥ 

अथ व्रव्यद्युद्धिः 
कुःलार्णधे- पूजाद्रव्याणि citer मूलास्त्राद्विविंधानतः। 

qulag धेनुमुदां च व्रम्यशुद्धिः sateen ॥ 
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अथ विदोषष्छदिः 
कुरारणवे- छुरव्रव्यशक्तिशुद्धिरमे वाच्या । छ प्रतहुविष्णु स्तुवते वीर्येण 

anita भीमः कुचरो गरिष्ठाः यस्योरुषु fry ॒विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति भुषनानि 
fear इति मन्त्रेण मांसं शोधयेत्। “sag विष्णुरिति मन्त्रं मांसशुद्धी नियोजये- 
दिति वचनात् । > ऽयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधेनम् | उर्वारुकमिव बन्धना- 

दतयोर्मकषीय मा शृतात् । इति मन्त्रेण मत्स्यं शोधयेत् । “यम्बकस्य तु न्त्रेण 

मत्स्यशुद्धिं समाचरेदिति वचनात्। ॐ तदु विष्णोः परमं ag सवा पश्यन्ति 

qr: | दिवीव चक्षुराततम् । तद्विप्रासो विपण्यवो जाशवां स ॒सखमिन्धते 

विष्णोर्यत् परमं पदम्। इति मन्त्रेण मुद्रां शोधयेत्। ^“तद्धिष्णोरिति मन्त्रेण 

तदुविप्रासोऽणुना तथा । मुद्रां तु शोधयेन्मन्नी दैवताकारिकामिति वचनात् । 

ड विष्णुर्योनिं कट्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु arfiag प्रजापतिर्धाता गमं 
दधातु षे mi देहि सिनीवालि mi देहि सरस्वति | गभं Baba दैवा बाधतां 

पुष्करस्रजौ | आस्यां मन्त्राभ्यां कुण्डगोलोत्थौ शोधयेत्। “विष्णुर्योनिममुं मन्त्रं 
गमं ahs वे तथा । कुण्डगोलोत्थयोः शुद्धौ साधको विनियोजयेष्" । इति 
वचनात्। तन्त्रे - तारं कुचांस्त्रमुद्ुत्य शिवादित्रयविन्दुयुक्। 

वहिजाया तारमाया श्रीयीजं cata ॥ 
तारमायारमास्त्र च वहिजायां च वत्तुखम् | 
ततो श्रृतोद्धवायेत्यश्रृतत्रषि णि तत्परम् ॥ 
प्रिये tag युक्तं शापं मोचय युग्मकम् | 

Age HAI Wid कुख्युग्मकम् | 

वहविजायान्तमन्त्रेण शुक्रशुद्धिं समाचरेत् ॥ 
वक्तुं ARE | WATS — 

मासं तु त्रिविधं oe जरखेचरभुचरम् | 
तथा--गोनरेभाश्च महिषवराहाच्रश्रगोद्रवाम् ॥ 

Agata भोक्त देवताप्रीतिकारकम् | 

कुलाण्वे-मट्स्यं च त्रिविधं प्रोक्तसुत्तमाधममध्यमम् | 
उत्तमं त्रिविधं देवि क्षारपाठानरोदिताः ॥ 
प्रवीणं कण्टकेन dae स्वादुसंयुतम् | 
देव्याः प्रीतिकरं चेव मध्यमं तदुदाहृतम् ॥ 
garth तानि aati भधमान्याहुख्माः | 

[क 



पचमस्तरङुः 

तथा- aed मण्डलाकारं चन््रविम्बनिभं शुभम् | 
Tes मनोदारि शकरः प्रपूरितम् ॥ 
पूजाकाठे च दैवीनां मु्रेषा परिकीर्तिता | 

हन्त्रान्तरे तु-मुद्रा त॒ दैवि dara भजिंतं चणकादिकम् । 
शृष्टधान्यादिकं यावश्चवंणीयं प्रकल्पयेत् | 
तस्य संज्ञा SAT सुदा महामोदप्रवधिंनी ॥ शव्युक्तम्। 

शरुण्डमालायाम्-साधवारतिसम्मूतं कुण्डमुत्तमभूतिदम् | 
विधवारतिसम्भूतं गोरं सिद्धिप्रदं भुवि ॥ 

कुराणवे-कुरुद्रव्यै विना कुर्याज्ञप-यज्ञ-तपो.त्रतम् | 

निष्फलं तहु भवेह दैवि भस्मनीव हूतं यथा ॥ 
अथानुकल्पः 

हच्रैव-मद्याभावे तु वरिकां जरे dates atta | 
गड़मिश्रेण तक्रेण तच्च वा मधुभाजनम् ॥ 
सौवीरेणाऽथवा कुयदितत् कमं न लोपयेत् | 

वरिकाप्रकारस्तु तत्रैवोक्तः- 

ad मांसं च विजयां arene: सुमिधिताम् | 

समच्ये वटिकां कत्वा परिग्रह्यादु विचक्षणः ॥ 

इति मधुभाजनं कुया दित्यजुषङ्गः। सौवीरं काञ्जिकम् । 

कुमारीतन्त्र नालिकेरोदकं कांस्ये ara वा rasta मधु | 

गव्यं च ताघ्पान्नस्थं सुरातुल्यं घृतं विना ॥ 

समयाचारे-- तक्र क्षीरं गुड क्षौद्रं मध्वाज्यतिकशकंराः। 

av asia च god दशविधं स्म्रतम् | 

दितीयायुकल्पस्तक्रव-- 
भांसाभावै तु SAAAAH नागरं तु वा | 
भआदाय पूजयेद् दैवीमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ 

तथा-रुबणाद्रेपियारं च गोधूम माषपञ्चमम् । 
aga च महादेवि मांसप्रतिनिधौ स्तम् ॥ 

पञ्चमाचुकल्पो भावचूडामणौ- 
यदि विप्रो भवेत् त्रस्तः कुकपूजापरायणः | 

तवानेन विधानेन कुयात् कुलसमुदुमवम् ॥ ` 
RR | | 

bd 
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भपरापुष्पगमे तु कुलस्थानं मनोहरम् | 
हयारिङुसुमे देवं स्वयमस्ति सदाशिषः ॥ 

तन्मध्ये टधुमाधाय पुष्पमध्ये तु चन्दनम् | 

रक्त वा HEA दवा ध्यात्वात्मानं शिवात्मकम् ॥ 

योजयेच्छिवशक्तथोस्तदेक्यं सम्भावयन् धिया | 
क्षणं विचिन्त्य तत्रैव संचिन्त्य परमेश्वरीम् ॥ 

HA तदैव HIST द्रव्यं परमदुरुभम् | 

लधुमात्तवम् | रक्तं वा कुखुममित्यातेवालामे | पृष्पमध्ये करवीरपुष्पमध्ये | 
खन्दनं भ्वेतचन्वनप्र् । मेरवीतन्त्र-- 

स्वयस्मूकुखुमाभावे रक्तचन्दनकं क्षिपेत् | 
इदं सवं वीरमात्रपरमिति बोध्यम् | 

अथ BAT 
कुटचुडामणौ- नानाविधानि पुष्पाणि गन्धानि विश्रिधानि च । 

कपूरजातिधुपादिवासितं परवासितम्। 

ange gaged च धूपदीपादिकं च यत् ॥ 

सर्वालङ्कारभूषाभिभूषितः कौ लिकेभ्वरः | 
मूलमन्त्रजघ्ततोयेः प्रोक्षितं स्थापयेत् ततः ॥ 

सवं स्वदक्षिणे स्थाप्यं वामे area निवेशयेत् | 
पश्चिमे देवतायाश्च कुखद्रन्याणि धारयेत् | 

कालिकापुराणे--मदिरां पृष्ठतो दद्यादन्यत् पानं तु पृष्ठतः | 

तुकारोऽप्यथंः। तथा- 

प्रक्षालनाय करयोः पश्चात् पात्रं निधापयेत् | 
घुतादिज्विकितान् दीपान् स्थापयेत् परितः शुभान् ॥ 
ओद्धपुष्पे विशेषेण वन्नपुष्पेण मिधितम् । 
सवं पुष्पं प्रद्याच्च भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ 

पुष्पमेदा मत्स्यसूक्तं — 
खुगन्धिश्वेतलौ दित्य. कु खुमेरचयेत् Fe: | 
विल्वैमेरव कार्यश्च तुलसीवर्जितैः शुमैः ॥ 

यामरे-पुष्पेदेवाः प्रसीदग्ति पुष्पे देवाश्च संस्थिताः | 
किञ्चातिबहूनो क्तेन पुष्पस्योक्तिमंतद्धिश्ता ॥ 



WAAAY: । 

परं अ्योतिः geared पुष्पैणौव प्रसीदति | 

त्रिवगेसाधनं पुष्पं पुिश्रीस्वगेमोक्षदम् | 
पुष्पमूङे वसेद् ब्रह्मा पुष्पमध्ये तु केशवः Il 

पुष्पाग्रे च महादेवः सवं दैवाः स्थिता दरे | 
तस्मात् पुष्यैयजेहु देवान् नित्यं भक्तियुतो नरः॥ 

पूजनीया सदा भक्तथा नण शीघ्रररप्रवा | 

कुटेवंज्पुष्पायैः। सुण्डमाकायाम्- 
पुष्पाण्यपि तथा ददयाद्रक्तषृष्णसितानि च। 

श्वेतपुष्पं जवापुष्पं करवीरं तथा प्रिये ॥ 
तगरं मारुती जाती सेवन्ती यूथिका तथा | 
धुस्तूराशोकवकुल-भवेतकृष्णापराजिताः ॥ 
वकपुष्पं विटवपत्रं चम्पकं नागकेशरम् | 
मद्धिका भिण्टिका काञ्ची रक्तं यत् परिकीर्तितम् ॥ 

भकंपुष्पं वर्वर च बन्धूकं च प्रियंवदा । 
अष्टभ्यां च विशेषेण तुष्टा भवति पावंति ॥ 
पद्मपुष्पेण रक्तेन सन्तुष्टाः सवदैवताः। 

कृष्णैवां यदि वा शृङ्गैः कालिका वरदा भवेत् ॥ 

्मशानधस्त्रेणीव तष्टा धूमावती परा | 
वन्यपुष्पैश्च विविधैः सन्तुष्टा दैवी पावती ॥ 
आमलक्यास्तु पुष्पेण तुष्टा पत्रेण पावती | 
अष्टभ्यां च चतुदेश्यां नानापुष्पैः समचेयेत् ॥ 
श्मशाने राजिरोषे वा शनिभौमदिने निशि। 

मालती विधिदेवतान्तरे aa निषेधात्। तथाहि हरगौरीसम्बदे- 
वजेयेन् मातीवुष्पं asta तुरसीदरम् | इति | 

त्रिशक्तिरत्ने-वज्जपुष्पेण संमि्रैरचयेत् सिद्धिहेतवे | 
अभावाद् वज्ञपुष्पस्य स्मरणात् सिद्धिमाप्ठुयात् ॥ 
तुटसीमाटतीवजं पुष्पं ददात् प्रसन्नघीः | 

कालिकाषुराणे- 
पुष्पं कोकनदं पद्मं जवा बन्धूकमेव च । 
सर्वेषां पुभ्पजातीनां रक्तपुष्पं विशिष्यते ॥ 

१७९ 
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क्रियासार दैवीनामकंमन्दारावादित्ये तगरं तथा | 
गणेशस्य च ater रक्तपुष्पमतिप्रियम् ॥ 

तथा-- वकलन चयेदु देवीमपक्षं न निवेदयेत् | 
फलं श्ात्वा विशुद्धं च बाटपक्मपि त्यजेत् ॥ 
नाश्चतेरचयेह विष्णं न तुलस्या विनायकम् | 
न दूवेयाऽचयेच्चण्डीं विल्वपत्रे विनायकम् ॥ 
उन्मत्तमकवुष्पं च विष्णौ ast सदा gt: | 
शिवे न्दं मदन्ती च युं बन्धुककेतके ॥ 

गौतमीये- न रक्तचन्दनं जातु गृहीयाद्रक्त पुष्पकम् | 

वित्वपत्रस्तत्प्रसूनेनांचेयेद वेवक्रीसुतम् ॥ 
शुष्कञ्च नाचयेद् विष्णं पुष्पैः पत्रैः फलैरपि । 
स्नात्वानीतेः पयं षितैर्याचितेः छृष्णवर्णकैः ॥ 
स्वयं विकारितेः पुष्पैः स्वर्यं च पतितेव | 
वजेयेदु ब्रहतीपुष्पं fared च विशेषतः | 
त्रिपत्रन्यूनङ्कसुमैर्नाचयेत् त॒ कदाचन ॥ 
gud पार लिञ्चेव शिरीषं परिवजंयेत् | 
भूगतं वजेयेत् पुष्पं ेफालीं वकुं चिना ॥ 
वासोभिः daadta मतिमान् नापयेच्छिवे। 
कालिकामिस्तथा त्याज्यो विना चस्पकपद्मके ॥ 
जवां रक्तां त्रिसन्ध्ये दे aad? केतकीं तथा | 
घुसृणं कुमुदं रक्तहयारिं च हरे त्यजेत्॥ 
वित्वस्य खदिरस्यैव तथा धात्रीफटस्य च। 
तमालस्य च पद्मस्य छिन्ञभिन्ने न Fea: ॥ 

पुष्पमाकायाम्- गज्ञापराजितोन्मत्तं वराहक्रान्ता सह | 

आघ्रातकमिदं पुष्पं निषिद्धं सूरयपूजने ॥ 
निषिद्धं विहितं aa तगरं कण्टकारिका | 

मन्दारमकं TERR MEAS काश्चनाजञ॑नम् ॥ 
निषिद्धं विष्णुपूजायां पुष्पं बेभीतकंतथा। 

निषिद्धं विदितं विष्णोः शिरीषं शुङ्कपुण्डकम् ॥ - 
नरसिंहस्य पूजायां निषिद्धं केतकीद्यम् | 



पञ्चमस्तरङ्कः १८१ 

शिरीषबन्धुकविभीतकानां मवन्तिकाकेतकिपुषण्ड्रकाणाम्। ` 
करञ्जस्जेन्रमहीरहाणां छन्दस्य पुष्पाणि शिवे धरशस्तम् ॥ 
धन्तजेलक्षालितमाननस्थं स्वयं विशीणं भुवि संविलीनम् | 
पतानि पुष्पाणि समस्तदेवपूजाविधावाहुरकमेकाणि ॥ 

दर्गान्यदेवीपूजायां AIR: सुशस्यते | 
निषिद्धानि मत्स्यसूकते- 

म्ाटक्ष्म्यास्तु geet भिण्टिकां काञ्चनं तथा | 
पुष्पाध्याये-कुन्देन नाचेयेत् सूर्यं न quer विनायकम् | 

कमरे: कमलां नैव न शङ शङ्कवारिणा ॥ 
याचितं निष्फलं पुष्पं क्रयक्रीतं च निष्फलम् | 

वलस्यगस्त्यविल्वानां नास्ति पयुषितात्मता ॥ 
वकस्यापि न षण्मालादू यावत् पयंषितात्मता । 
asd पर्युषितं पुष्पं ast पर्युषितं जलम् ॥ 
अवज्यं जाहवी तोयमव्यं तुटसीदलम् | 

कारीतन्त्रे-नानोपहारबलिभिर्नानापुष्पेमनोहरः | 
अपामागंदरैभृङस्तुटसीवजितेः शुभैः ॥ 
पूजनीया सद्ा मक्तथा नृणां शीघ्रफलाक्तये । 

तुरु्ीवजितैरिति दिव्यवीरपरम्। यत् तु कौलावलीये- 
तलसीवजिंता पूजा न जातु फलदा भवेत् | 

तत् तु aga! तत्रापि विशेषः-- 
भैरवी -सुन्दरी-काटी -बरह्म-विप्र(विष्णु)विवस्वताम् | 

तुलसीवजिता पूजा सा पूजा सफला भवेत् ॥ 
यामलेऽपि- तुलस्या गन्धमाघ्राय क्रुद्धा भवति सुन्दरी । 

करियासारे- सर्वेः पुष्पैः सदा पूजा विदहिताविदहितेरपि। 
कत्तव्या Gaza भचियोगो ऽत्र कारणम् ॥ 

दैवीपूजा सदा शस्ता जखजेः स्थलजैरपि | 
| fafadat निषिद्धेवां भक्तियुक्तेन चेतसा | 

मालिनीतन्त्र-पूजयेत् परमेशानि पुष्पाभावात् तु पत्रकः | 

पच्राणामप्यरामे तु wears: | 
तहुभुषामप्यलामे तु तत्फलेन प्रपूजयेत् | 
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भक्षतेवां Aare तदभावे तु AI: ॥ 

सितैस्तेषामप्यलामे मानसं पूजनं चरेत् । 
संष्रयामले- स्वद्रव्यैः पूजयेद् विद्यां जवापावकसिन्दूरेः। 

तथा- वेदनं cada तु शोणितं समुदाहृतम् | 
agg महेशानि योनिपुष्पं निगद्यते ॥ 

धच्रपुष्पत्रैविध्यं मुण्डमालायाम्- 
भाषोडशादनूढाया उत्तमं संसिद्धिम् | 
बलात्कारेण Herat मध्यमं भोगवधेनम् ॥ 
रजोयोगवशादन्यदधमं सुखदायकम् | 

स्वयम्भूकुसखुमं देवि तरिविधं भुवि जायते ॥ 
अनूढाया अयुपभुक्तायाः। HSTAT उपभुक्तायाः। 

अथ HSMM TAL, 
भावचूडामणौ- स्ववामभागे TERT तन्मध्ये ब्रह्मरन्धरकम् II 

लिखित्वा तन्न ङम्भं वै सौवण राजतं तथा | 

area भूमिमयं वापि महालखौदविवजितम् | 
स्थापयेत् कटशाधारं कुम्भं सुगन्धतासितम् ॥ 

आधारश्च BAVA उक्तः- 

आधारं त्रिविधं प्राहुः षट्पदं वा चतुष्पदम् | 
अथवा वर्तुलाकारं Haty देवि मनोहरम् ॥ 

तथा-आधारेण चिना भ्रंशो न हि तुष्यन्ति दैवताः। 

तस्मादु विधिवदाधारः कल्पयेत् कुना यिके ॥ 

तन्त्रे पञ्चाशदङ्गुलम्यास उत्सेधः षोडशाङ्गुल । 

कलशानां प्रमाणं तु सुखमण्ाङ्ुखं भवेत् ॥ 

तथा कलशमुपक्रम्य-- 
वेष्टितं रक्तवस्त्रेण रक्तमाव्येन भूषितम् | 
वामभागे महेशानि Aves चतुरस्रके Il 

तत्र संस्थापयेहु भद्रे दैवीकुण्डे वरानने | 

मण्डले कटश द्रव्ये बहथकंशशिमण्डङे ॥ 
पूजयेदिति गेषः। चतुरलर इति यथोक्तमण्डलोपलक्षकम् | 

तन्तर- योनिद्वयं समाटिख्य तदुन्तत्र्यरन्त्रकम् | 
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gaa वेष्टयित्वा तुं चतुरस्रेण वेष्टयेत् ॥ 

अर्घ्योदकेन ates तत्र संस्थाप्य यन्त्रिकम् | 
कलामिदेशमिर्व्या्ं यजेत् तत्रात्निमण्डलम् ॥ 

क्षालितं हेतिमन्त्रेण रक्तमाल्यविभूषितम् | 
स्थापयेत कर्शं at सौवणांदि विभेदतः ॥ 
कलाद्वादशसंयुक्तं भाुषिम्बं यजेदिह | 
शुद्धेन हेतुना मन्त्री मूलमन्त्रेण पूरयेत् ॥ 
कराषोड्शसंनव्या्मिन्दुविम्बं यजेदिह | 

रक्षयेदस्तरमन्त्रेण तन्मन्त्रेणावगुण्टयेत् ॥ 

वीक्षयेन्मूलमन्त्रेण तेनेवाभ्युक््य साधकः | 
गन्धादिना समभ्यच्यं भावयेद् देवतात्मकम् ॥ 

तारभागै स्तिभिर्मन्त्री बिम्बत्रितयमचेयेत् | 

तारभागैरिति। अकार-उकार-मकारेरित्यथेः। तदयं क्रमः- मं दशकला- 

ena वहिमण्डलाय नमः इत्याधारे। भं द्वादशकलात्मने सूयमण्डलाय नमः 

इति कलरो । उ घोड़शकरात्मने चन्द्रमण्डलाय नमः इति get पूजयेत् । भर्यादौ 

दथा दशनात् | 

वव्थश्यद्धिः 
अथ दरव्यं शोधयेत्। कुकासरतदीपिकायाम्- 

दृषा प्रणभ्य प्रथमं तदूपा वारुणीं काम् | 

तारेण कुसुमं दत्वा प्रोक्षयेदस्त्रवारिणा ॥ 

नाराचेनाऽक्षतान् दत्वा मृरस्त्रे णाऽभिगश्षयेत् ॥ 
मोचयित्वा शुक्रशापात् पवमानेन पावयेत् | 
शोषयेदु वायुमन्तरेण afar संदहेदयु ॥ 

ऊध्वं संचिन्तयेन् मन्त्री भास्करं चाकमण्डलम् | 
सौरमन्ब्रेण देवेशि वारुणीं मनसा स्मरन् ॥ 
अर्काद्मामयीं धारां पतन्तीं चिन्तयेदनु | 

सोमबीजं पठन् दान्तं सेन्दुखण्डं सुधामयम् ॥ 
जपन् AACA पात्रं FAA धेनुमुद्रया | 

अमृतां प्रजपेन्मन्त्री सप्तधा फूमेमुद्रया ॥ 
भगतं च ततो नीत्वा कपृराद्येन घासयेत्। 
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किञ्चिदुत्थाप्यान्यपात्रेण निःक्षिप्य ज्वलनं क्षिपेत् ॥ 
विधातस्वेन देवेशि दशेयेद् यो निमुद्रिकाम् | 
स्वंमूतमयौं देवीं तत्र सञ्चिन्तयेदचु | 

तामात्मनेक्यं नीत्वा तु योजयेत् तां महात्मना ॥ 

सर्वभूतमयं पश्चादात्मानं परिचिन्तयेत् | | 
तहुषां दैवतास्वरूपाम् | सौरमन्त्रो हंस इति | ममामयीम् असतमयीम् । सोम- 

बीजं स इति । हान्तं हकारान्तम्। भधंचन्द्रयोगो हकारः पवं सोहमिति सिम् | 

अग्रता कूमेमुद्रा च वक््यते । ज्वलनं fatal अन्यपात्रस्थामूते। विद्या 
तच्वेनेति विद्यातच्वेन सृष्ष्मदेषटं शोधयामि स्वाहेति मन्त्रेण । सवेभूतमयीमिति 

पूववत् करण्डलिनीसुत्थाप्य शिवेन सह संयोज्यात्मानं सवभूतमयं ध्यायेदित्यथः | 
शुक्रशापमोचनमन्त्रा उक्ताः | 

कुमारीलन्त्रे--भन्यच्च श्रृणु देवेशि यथा कुलादिकमंणि | 
हानिने जायते दैवि तान् वै मन्त्रान् श्टणु प्रिये ॥ 
CHAT परं ब्रह्म स्थूलसुष्ष्ममयं धुवम् | 
कचो दुवा ब्रह्महत्यां तेन ते नारथाम्यहम् II 

सूयमण्डलसम्भूते वखणालयसम्भवे | 
अमाबीजमये दैवि शुक्रशापादु विमुच्यताम् ॥ 
देवानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमय यदि | 

तेन सत्येन दैविशि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ 

ad मन्त्रजपेनेव अभिमन्त्य कलं शुभम् । 
प्रदद्याच्चण्डिकायै वै नेवेयमुद्रे हरेत् ॥ 

शापमोचनध्रकारान्तरं ताराणवे- 
प्रणवं पूवेमुद्धूत्य चन्द्रबीजं वरानने | 
षडदीधेस्वरसंयुक्तं बिन्दुनादकलान्धितम् ॥ 
शुक्रशापविमोचिकाये सुरादैव्यै नमस्ततः | 

stg द्वादशधा मन्तरं शुक्रशापविमुक्तये ॥ 
वृत्तौ तु- वेदादिवरुणान्तं च षड़ दीघंस्वरभेदितम्। 

शुक्रशापविमोचितायै सुधादैव्ये नमोऽस्तु ते ॥ 
 दादशधा जपेन्मन्त्रं शुकशापविभुक्तये । 

इ्युक्तम्। तदनयोः शुक्रशापधिमोवनप्रकारयोधिंकल्पः। तुल्यार्थयोः 
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समर्थयोः सषमुच्चयासम्भवात्। ततः ॐ at वीं वुं वै at वः ब्र्यशापविमोचितायै 
सुधादेव्यै नमः इत्यनेन वा द्शवारजतेन ब्रह्मशापविमोचनं हीं श्रीं कां oat ay ae aay 
क्रः सुरे HN मोचय syd GIT Arad स्वाहा इत्यनेन द्वाद्शवारजपेन 
छृष्णशापविमोचनं sata तदुक्तम्- 

बेदादिवारुणं बीजं षडदीधेस्वरभेदितम् | 
बरह्मशापविमो चिताये सुधादेव्यै नमोऽस्तु च ॥ 

दशकृत्वो जपेन् मन्त्र ब्रह्मशापविभुक्तये | 
मायाध्रियावङ्ुशं च षड्वीधेस्वरभेदितम् ॥ 
सुरे ष्णस्वरूपान्ते शापं मोचय तत्परम् | 
असतं खावयद्न्द्रं वह्विजाया ततः परम् ॥ 

अनेन मचुना मन्जी Hoard विमोचयेत् | 

पवमानः परानन्द पवमानः परो रसः ॥ 

पवमानं पवक्ञानं तेन ते पावयाभ्यहम्। 

इति. परवमानमन्त्र च किलित्वा द्रव्यमध्ये मैरवमेरब्योधर्यानं कूर्यात् । तदुक्तं 
ताराणवे- -सूयंको रिप्रतीकाशं चन्द्रकों रिसुशीतलम्। 

अष्टादशभुजं दैवं पञ्चवक्त्रं त्रिखोचनम् ॥ 
अम्रुताणंवमध्यस्थं ब्रह्मपर्मोपरिस्थितम् | 

qed trance सवाभरणभूषितम् ॥ 

कपाललदङ्गधरं घण्टाडमस्वादिनम् | 
पाशाङ्कुशं धरं देवं गदामुषलधारिणम् ॥ 
खद्गलेटकपटी शमुद्ररं शलद्ण्डकम् | 
बिश्रतं तोमरं मुण्डं वरदाभयपाणिनम् ॥ 
लोहितं देवदेवेशं भावयेत् साधकोत्तमः | 

पं ध्यात्वा स्वमन्त्रेण पुष्पाऽजलित्रयेण पूजयेत् | ततः भनन्द्भेरवीं ध्यायेत् । 

तत्रैव-- भावयेच्च सुरां देवीं चनद्रकोख्ययुतप्रभाम् | 

हिमङ्कन्देन्दुधवलां पञ्चवक्नां जिरोचनाम् ॥ 

अष्टावशसुजेक्तां सवानन्दकरोद्यताम् | 
प्रहसन्तीं विशालाक्षीं देवदेवस्य सम्मुखीम् ॥ 

अथवा दैवदेवेशमधेनारीश्वरं यजेत् | 

एवं ध्यात्वा स्वमन्त्रेण पूजयेत् | 
av 
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मन्त्रौ Grad तन्त्रे--रिववन्द्रौ मातृकान्तं तथा मलववहयः | 

वायुश्च वामक्र्णेन पूरितो बिन्दुनादतः ॥ 
बीजमेतत् समुच्चाये तथा चानरन्द्मैरवम् | 
eed शिखामन्त्रयुतं पूवेबीजं खसं लिखेत् | 
चन्द्रं दित्वादिमं कुयात् कर्णे वामाक्षि योजयेत्। 
सुरादेष्य ततो बोषड्यमानन्दभैरधी ॥ 
अनेन मनुयुग्मेन ध्यानपूचं यजेच्च तौ | 

शिवो हकारः | चन्द्रः सकारः । मातृकान्तं क्षकारः। मटवस्वर्पम्। 
वही रेफः। वायुयेकारः। वामकर्णं ऊकारः। पतौ युक्तौ कार्यौ । ङन्तं 
चतुथ्यन्तम् | शिखामन्श्रो वषडिति | भैरवीमन्त्रमाद-- पू्बीजमित्यादि । प्रथम- 

वर्णयोव्य॑त्ययः कायेः। चरमाक्षरे अकारं त्यकत्वा वामाश्चि शकारो योज्यः। 
सोऽयमानन्दभेरवीमन्त्रो waded: | 

मायया चादिसंयुक्तं वह्िमायेन्दुसंयुतम् | 

परमस्वामिनि भ्रान्ते TATRA चे ॥ 
वाहिनि चन्द्रपदान्ते सूर्याचिमक्षिणीति च | 

ara विश विश स्वाहा दशधा प्रजपेन् मनुम् ॥ 

वाङ्पाथाकमलाप्रान्ते आनन्देश्वरि विद्महे | 
सुधादेव्यै धीमहीति तन्नोऽधेनारीभ्वरीति ॥ 

प्रचोदयादिति जपेद् गायत्रीं दशधा सुधीः। 

स्वतन्त्रे-ततश्च भावयेद् TIAA रक्तमं(९)प्रिये | 

अकथादिनत्रिपङ्कथा तु हलक्षत्रयमण्डितम् ॥ 
पूर्वोक्तयोनिसुद्रायां शिवशक्तयोस्तु संगगम्। 
aad चिन्तयेद् द्रव्यमण्रधा चाभ्रतां जपेत् II 

a तु कारणं दवि सुरसंघ निषेवितम् । 

अतत एवमस्य नाम सुधेति भुवनत्रये ॥ 

अस्य गन्धः केशवस्तु तेनागन्येन कौलिकः | 

न पूजयेत् परां tat चण्डिकां काटिकां शिवाम् | 
भकयेत्यादिश्रिकोणे षोड़शस्वरान् वामप्॑तो ककारादिषोडशवर्णानधःपंकी 

धकारादिषोडशवणान् दक्षिणपंकती qo मध्ये छित्वा पूर्वोक्तविधिना 
कण्डरिनीघुल्थाप्य शिवे संयोऽय तदुगलितादृतधारां वहन्नासापुरेन geomet 



TAARITF: 

पतितां ध्यात्वा geqaaand ध्यायेदित्य्थः। अतुतामन्त्रः Sema उक्तः-- 

वाग्भवं पावनो भूमिः पुष्टिबिन्दुसमन्विता | 
ख्ितिश्च पावनानुध्रहा्धेन्दुसमलङ्छृताम् ॥ 
सिरा ऽरघीरोन्दुसंयुक्ता saat बिन्दुयुगान्वितः | 
AISI पदं वयात् ACTA TAA ZS ॥ 
अथामूतेश्वरि प्रोकंत्वा पश्चादम्रतवर्षिणि | 
ad ्रावययुगं द्विटान्तो द्रम्यशुद्धिकृत् ॥ 
अग्रृताख्यो मयुः Mie: पञ्चत्चिंशदुभिरश्चरेः। 

१८७ 

घाग्भवमैकारः | पाचनो पक्रारः । भूमिलंकारः | पुष्िरूकारः | बिन्दुरनुस्वारः। 
तेन पैष्टं इति सिद्धम् । स्थितिः सकारः । पावनो रेफः। अनुग्रह भौीकारः। 

अर्थेन्दुः अर्ध॑चन्द्रायुस्वारः। तेन सौः इति सिद्धम् । स्थिरा जकारः । भर्घीशाः 

ऊकारः | इन्दुरुस्वारः | एवं जूमिति सिद्धम् । श्वेतः सकारः | बिन्दुयुगं frat: | 
ada: इति सिद्धम्। fas: स्वाहा । सखुगममन्यत्। अस्य चाष्टधा जपः 

दिखितवचनात्। gaa कुण्डटिन्युत्थानात् पूवंमयं जप उक्तः। तदत्र यथा 
सुसम्प्रदायमाचरणीयम् । तन्त्रे- 

नीं हयं समधिरुह्य पुरः भ्रयान्ती रीखांशुकाभरणमाल्यविङेपनाढधा। 
निद्रापरेन भुवनानि तिरोद्धाना खड गान्विता भगवती परिपातु भक्तान ॥ 

एवं ध्यात्वा ate विद्याद्वयं च साधकोत्तमः। 

मायाटक््मीद्वयस्यान्ते नमो भगवतीति च ॥ 

महेश्वरि स्वरूपान्ते सवेपशुजनेति च | 
मनशक्षुस्तिरस्कारणं GLIA च उद्यम् ॥ 
तथान्यतिरस्कारिणीं लछज्जाकामेश्वरीं ततः। 

वाणीं ग्छोंतिरस्कारिणं सकखजनेति च ॥ 
वागृवादिनीति सकलपशु्रातजनेति च। 

मनश्चश्चश्रोजजिहाघ्राणोक्तितिरस्करणम् ॥ 

gus sat च सविसगं शिरो Ag: | 
दस्योपरि LIS च वष्णं सप्तधा जपेत् ॥ 

इत्यनेन विधानेन gage समाचरेत् | 

भावचृडङामणौ- प्रकारान्तरेण शोधनसुक्तम्। तथाहि- 

घरं च Ragen पृरथेदित्यनुवतौ(?) । 



१८८ | ताराभक्तिखधाणषे 

तत्र यन्त्रं विलिख्यादौ ag यत् कुलसमुद्रवम् | 
ध्यात्वेष्टदेवतां तत्र जपेदष्टोत्तरं शतम् | 

धेचुयोनी विचिन्त्याऽथ sad ag विचिन्तयेत् ॥ 
षराऽतमुपातं & नृत्यन्ति यो गिनीगणाः। 
नृत्यन्ति भैरवाः सवे नृत्यन्ति भेरवीगणाः ॥ 

यतु यत् कुरसमुद्रवमिति ag देवताया यादशं यन््रमित्थथः | घेचयोनी सुद च- 
अन्थोन्याभिमुलाख्छिष्टा कनिष्ठाऽनामिका पुनः | 
तथा च तजेनी मध्या चेनुमुद्राऽखतप्रदा ॥ 

मध्यमे रिरे कार्ये तजेन्युपरि संस्थिते | 
अनामिके मध्यगते तथेव हि कनिष्ठिके ॥ 
सवां एकत्र संयोञ्था अद्कुष्ठपरिपीडिताः | 
योनिमुद्रा समाख्याता शरेलोक्योत्पत्तिमातृका ॥ इति तन्त्रोकतैः। 

अथ पाघ्रस्थापनम् 
समयाचारे सामान्याभ्यं ततः इत्वा पयसा साधकोत्तमः | 

तजरेमेण्डलं इत्वा पात्राणि स्थापयेत् aa: | 
सामान्याध्य पूजोपकरणासादनात् प्रागेव स्थापयन्ति। तद्धिधिश्च तत्रैव 

छिखितः। तन्त्रे-साध्यसाधकयोमेध्ये aafinage मवेत् | 
वादशाङ्करमुध्व च अधोभागे तथाङ्गुरम् ॥ 
दाद्शाङ्खुरमध्यस्थं तत्र संस्थापयेह् बुधः | 

तथाङ्गकं दाद्शाङ्खुलम्। तथा- 

gla च giant त्यकत्वा Sard द्वादशं त्यजेत् | 

दावशाङ्गुरमध्यस्थं तत्र चाभ्य निधापयेत् ॥ 
कुमारीकस्पे- ततोऽथ्यं स्थापयेन् भन्ी cama सुरखन्द्रि। 
त्रिशक्तिरत्ने-कटशाह् दक्षिणे भागे न्रिकोणं वृत्तसंयुतम् | 

षटूकोणं चतुरस्रं च छृत्वा तन्मध्यभागतः। 

विलसश्चन्द्रशकल गन्धर्वं च समालिखेत् ॥ 
ओजापृकादिकं fe तच्चतुदिश्चु पूजयेत् | 
अङ्मन्त्रश्च षट्कोणे शक्तौ मूलज्रिमेदतः | 
भाधारशात्तिं सम्पूज्य पू्ेवहु यन्त्रिकाम्रपि ॥ 
TEN नाकिकिरं सौव णै राज्ञतं तथा | 
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ard greage वापि पात्रं तत्र निधापयेत् ॥ 
विरुसदिति । गन्धर्वंमीकारः। ओजापृकादि भोढ्यान-जाटन्धर-पूर्णगिरि- 

कामरूपाणि तैषां च पूजनं स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन agqeaterg amare! 

AFTRA GAY सर्वान्ते नमस्कार प्व योज्यः न तु जात्यन्तरम्। “aay 
मन्त्रैनेमोऽन्तके"रित्यादैरावरणपूजायां तथा दर्शनात्। शक्ती त्रिकोणे । qe- 

त्रिभेदतः मूरुखण्डयेण पूजनम्। आधारशक्तिरीकारः । यन्त्रिका भाकारः | 

तत्पूजनं च द्शकलाट्मकवहिपूजनमेव | पात्रमेदः कुकाणवेऽप्युक्तः- 
स्वर्णरूप्यशिलाकूमे-कपालालावुमुण्मयम् | 

नारिकेलं शङ्कमुक्ताताघ्रशुक्तिसमुदुभवम् ॥ 
पुण्यवृक्षसमुदुमूतं पात्रं संरोकितं शुभम् | 

संलोकतितं वत्तुरीरृतम् । मदहाहारवलन्त्रे- 
विण्वामित्रकपालं तु सवंपात्रोत्तमोत्तमम् | 

तथा--ब्रह्महत्यादिपापानि विश्वासघातनं तथा | 

gat पात्रं नारिकेलं सवमेव प्रणश्यति ॥ 
कन्याकोरिग्रदानानि तथा होमशतानि च। 

यो ददाति महेशानि राहु्रस्ते दिवाकरे ॥ 

dene कोरिगुणितं नारिकेलाभष्थंपात्रतः। 

अलाभे तस्य पात्रस्य अन्यपात्रेण पूजयेत् ॥ 

तथा-नरपात्रं महाभागे fast चोत्तमोत्तमम्। 

नारिकैलािधं दैवि जेयं चोत्तममध्यमम् ॥ 

Taal च सुश्रोणि शेयं चोत्तमकर्पकम् | 

जिगाक्तिरत्ने-पात्रमित्ययुबतौ(?)- 
समच्यं पूवंवन् मन्त्री शङ्कुं Tete पूरयेत् | 
जपन् विरोमतो वर्णान् मूकमन्त्रसमुञ्ज्वलान् ॥ 
सम्पूज्य पूववत् तश्र वृत्तं षटूकोणमालिखेत् | 

अकथादित्िरेखान्तं ज्िकोणं वृत्तमध्यतः ॥ 

मूरुखण्डच्रयेणाऽथ त्रिकोणं परिपूजयेत् | 
षट्कोणे च षड्ङ्कानि ततस्तीथमयं स्मरेत् ॥ 
आनन्वभैरवं ध्यात्वा समभ्यज्य विधानतः | 

पूजयेत् पञ्चरल्ञानि कुर्रन्याणि निःक्षिपेत् ॥ 
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रचयेत् पू्ेषच्छेषभयमभ्यं विधिः स्मतः | 
आनन्दभैरवमित्युपलक्षणम् आनन्दभैरव्यपि पूज्या युगलदयाषादित्वात् । 

पञ्चरलपूजनं ATMA | ग्ट गगनरल्लाय नमः CSE स्वगेरज्ञाय नमः प्लु पाताल- 
रकाय नमः म्ल मरत्यरल्ञाय नमः ei नागररज्ञाय नमः इति स्वाभ्रादि-चतुविशचु 
मध्ये gata कुलद्रव्याणि $ण्डोद्रवाद्रीनि । कुमारीकतपे- 

अष्यद्रव्यं चाध्येपात्रे निःक्षिप्य यत्नतः सुधीः | 
कुण्डगोलोदुमवं दरव्यं स्वयम्भूकखुमरं तथा ॥ 
नाधर्मो विद्यते सुभ्रु महामन्त्रस्य साधने | 

सखारसरप्रहे-ज्रिकाणं चृत्तसंवीतं चतुरस्रेण वेशितम् | 

गन्धिषु वामात्रे विद्ध्यान् मत्स्यमुद्रया ॥ 
संपूज्य गन्धदेवाथ्यं देवायान्ते नमोऽणुना। 
अद्धानि चतुरखरस्य कोणेषु पुरतस्तथा ॥ 
fog चास्त्रं समभ्यच्यं शङ्काधारं प्रविन्यसेत् । 
भूखेन क्षाखितं शङ्काधारं संस्थापयामि च ॥ 
कालं सबिन्दुकं तदह URS समुद्धरेत् | 

वहन्ते मण्डलायेति तथाऽधमग्रदेति च ॥ 
दशकलात्मने चोकूत्वा नमो गन्धादिमियंजेत् | 

त्निकोणमित्यादि चक्रनिमांणप्रकारान्तरम् । तत्रैव चतुरखरकोणादिषु षडङ्गा- 

चेनम् | तवद्न्र पक्षद्वये यथास्वगुरूपदेशमाचरणम् । मत्स्यमुद्रा च तन्त्रे उक्ता- 
दक्चपाणिपृष्ठदेशे वामपाणितलं क्षिपेत् | 

भङ्ग चालयेन् मत्स्यमुद्रेयं मत्स्यरूपिणी ॥ 
काट मकारम् । बिन्दुरुस्वारः। भुजङशो रेफः। aay बिन्दुयुतम् । 

अत्र प्रत्येकं विकला अपि पूज्या अन्यन्न तथा ayia | तथा- 
अस्त्रेण क्षालितं Ng तत्र संस्थाप्य पूजयेत् | 
अधेमानं तु प्रादेशं चतुरङगरमुच्छितम्॥ 
अधेपात्रमिति प्रोक्तं स्थापयामीति ara: | 
अमकंमण्डङायेति वदैदु दादश इत्यथ ॥ 
कलात्मने पदं चोक्त्वा भष्यंपान्राय EAT: | 
धनेन शङ्कुमभ्यच्ये कलाः सूर्यस्य पूजयेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे क्रोधबीजास्त्रधीजाभ्यामाधार क्षालितं शुमम्। 

ai भय वयि 
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ARTE तथा मन्त्री स्थापयेत् स्त्रीं पठन् ततः ॥ 

शिवां दीधंत्रयोपेतां कारीष्रह्मारमान्विताम् | 
dra: शवीपतिर्वायुह्ेदयं मन्मथान्तिमम्॥ 
दीधेत्रयसमोपेतं तारिणी पूववत् पुनः | 
शिवं दीर्घत्रयोपेतं ङीखाशब्दात् तु FATE ॥ 
मायाशरान्तिमं शम्भुं वामकर्णेन्दुसंयुतम् | 
सवकामः काटरा्निः दीर्घा छायपदात् ततः ॥ 

सर्वाधाराय सर्वाय सर्वोद्रवायं aaa: | 
सवंशुद्धिमयायाऽथ सर्वाखुरपदात् ततः ॥ 

रधिरारुणकान्तिक्चुत् शुभ्राय सुरभाजन | 

आय दैवीकपाराय हृदयान्तो मनुमेतः ॥ 

पभिश्चतुभिमनुभिमेहाशङ्कं प्रपूजयेत् | 
क्रोधबीजास्त्रबीजाभ्यां हं फडिति बीजाभ्याम्। स्त्रीभिति स्वरूपम् frat 

dere) दीर्धत्रयम् आ-ई-ऊ.रूपम् । कालीति स्वरूपम् । ब्रह्मा ककारः | 

रमा पकारः। आयुता भआाकारथुक्ता । दीघ आकारथुक्तः। शचीपतिलंकारः। 

वायुयंकारः। हदयं नमः। तेन हां हींहं कालीकपााय नमः इति प्रथमो 
मन्त्रः। मन्मथान्तिमं स्त्रीकारम्। दीघत्रयं भ-ई-ऊ-रूपम् । तारिणीति 

स्वरूपम् । पुनः पुंवत् कपालाय नमः इति । तेन स्त्रां स्त्रीं स्रं तारिणी- 

कपालाय नमः इति द्वितीयो मन्त्रः। fat हकारः | दीधंत्रयोपेतं भा 

अ-युतम्। कीलाशब्दात् Asawa पूववत् कपालाय नमः इति | तेन 

हां हीं हं dierent नमः इति तृतीयो मन्त्रः । माया distal! शरान्तिमं स 

इति बीजम् । शम्भुं दकारम् । वामकर्णेन्दुसंयुतम् ऊकारायुस्वारयुतम्। सर्वेति 

स्थरूपम्। कामं ककारः । mec: पकारः । दीघां आकारयुक्ता। छायेति 

स्वरूपम्। कान्तिराकारः । क्षुत् यकारः। तेन हीं सः द्वं सवंकपालाय सर्वाधाराय 

सर्वाय adigaa स्वंशुद्धिमयाय सर्वाखुररुधिरादणाय शुभ्राय सुरभाजनायं 
दैषीकपालाय नमः इति चतुर्थो मन्त्रः | 

तत्र सम्पूजयेन् मन्त्री मण्डलं तिग्मरोचिषः। 
qaa पूरयेन् मन्त्री खुधाबुद्धधा विधानवित् ॥ 

गन्धयुष्पाक्षतान् क्षिप्त्वा त्रिखण्डा दशंयेत् पुनः | 
पीयूषरोचिषो मन्त्री मण्डठ तत्र पूजयेत् ॥ 
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तारं शक्तिरमेशक्तिमनुस्वार विभूषिताम् | 
मखं वतीयं ater: क्रोधबीजससुञ्ज्वलम् ॥ 

धनेन मनुना मन्त्री भावयेदष्टशो जलम् | 

शकिरेकारः | 

शक्तथा सुधां विनिक्षिप्य शङ्कयोनी प्रदशंयेत् | 
बत्ता्टदरषटकोणे मूलगे मनोहरे ॥ 
वश््यमाणप्रकारेण सं विचिर्त्य कुङेभ्वसीम् | 

उपचारे; प्रपूज्यैनां मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ 
बङ्ग्ठानामिकायोगात् atte तेन वारिणीम् | 

तजेन्यङ्ुषठयोगेन मध्यमाङ्गुष्ठयोगतः। 

भनामाङ्ृ्ठयोगेन कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगत ॥ 

तपंयेहु वेदवारं तां मूरमन्त्रेण देवताम् | 

तथान्यत्रापि- 
ततः सुधामयेस्तोयै मूखान्तां मातृकां पटन्। 
विरोमां पूरयेत् तस्मिन् पूजको मनुनाऽमुना ॥ 
अधेपात्रं पूरयामीत्युकलत्वा ATA ततः | 
कणंचन्द्रौ बिन्दुयुतौ कामप्रवपदात्ततः ti 
षोडशान्ते कराशब्दमात्मने नम इत्यथ | 
गन्धपुष्पैः समभ्यच्यं कलाषोडशकं यजेत् ॥ 

, कर्ण उकारः । चन्द्रो ऽधेचन्व्रः। बिन्दुरनुस्वारः | तेन ॐ । कलठास्तृक्ताः- 
कृकाणंषे-धुन्राचिरुष्मा ज्वलिनो ञ्वालिनी विस्फ्लिद्धिनी । 

सुश्रीः स्वरूपा after हन्यकन्यवहे अपि ॥ 
आग्नेया यादिवर्णोत्था दश AAAI: कराः | 

तपिनी तापिनी ger मरी चिज्वालिनी रुचिः ॥ 
सुषुम्णा भोगदा विभ्वा बोधिनी धारिणी क्षमा | 
HATA TAT: सौराः ठडान्ता हादोरिताः ॥ 
SAT मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी char fer: | 
शशिनी चन्द्रकान्तिश्च ञ्योत्स्ना sit: प्रीतिरङ्खदा ॥ 
पूणां पूर्णामृता चेति कथिताः कुखनायिके | 

सौम्याः कामप्रदायिन्यः NETSTAT: कटाः ॥ 
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यादिवर्णोत्थिति। बिन्दुयुतान्. या विदशवर्णान् पूवं gear afters: | 
काविडठान्तान् भादिडान्तान् पतिलोमवर्णौश्च बिन्दुयुक्तानादधौ gen ataent: | 
अकारादिषोडशस्वरान्-विन्दुयुतान् आदौ दच्वा बन्द्रकलाश्च पूज्या ced: | 
तथा ( Faas )- प्राग्वत् तीथं समावाह्य तीथमन्त्रेण तत्र च । | 

संयोज्य नेत्रमन्त्रेण पुष्पं न्यस्य शिखाणुना ॥ 
carat गाखिनीमुद्रा सुद्रया घेनुसंकञथा | 
aes विधिवत् सुधाबीजेन साधकः ॥ 
ध्यात्वेषटदेवतां तत्र सकीङृत्य साधकः | 
अङ्गन्यासेन चास्त्रेण HIT दिशो दश ॥ 
नेत्रमन्त्रेण AAT मुद्रया शङ सं्षया | 
अवष्टभ्य ततो दीप्य मुद्रया धेनुसंक्ञया ॥ 
गन्धपुष्पादिभिस्तच्र पूजयेदिषटदैवताम् | 

षडङ्गानि च सम्पूज्य मन्त्रयेन् मूरमन्त्रतः ॥ 
ACHAT दापयेन् मत्स्यमुद्रया | 
आभिचारिककार्येषु विलोमेन जपेदिति ॥ 

इति कर्मोपदैशिन्यां मूखमन्त्रजपे frase उक्तः। तथा-- 
aged जलं किञ्चित् कुम्भतोये विनिःक्षिपेत् | 

परागवदङ्शसुदया । तीर्थमनत्रेण “गङ्ग चे"त्याविमन्तरेण | संयोज्य तीर्थानि । 
गाकिनीसुव्रा मन्त्रतन्त्रप्रकाणे उक्ता-- 

nigger युक्तौ करयोरितरेतरम् | 
तजेनीमध्यमानामाः संहता भुप्रवजिंताः॥ 
दषा गाङिनी shar शङ्स्योपरि चाछिता | 

खुधाबीजं वमिति । सकरीकृत्याऽङ्गन्यासेनेत्यन्वयः। करयेत् तालत्रयं 
द्वा छोटिकाभिवबेन्धयेदित्य्थः। शङ्ुमुद्रा तन्त्रे उक्ता- 

वामसुष्टयन्तरेऽङगुठं निवेश्य सरलाङ्गुलीः | 
दक्षिणस्य करस्यैव वामाङ्गेन संस्पृरोत् ॥ 
शङ्भुमुद्रेयमाख्याता मन्त्रविदििरयुत्तमा | 

त्रिशक्विरत्मे-कलशोक्तविधानेन स्थापयेत् पात्रसन्ततिम् | 
स्थापनक्रमधोक्तस्तन्त्रे - 

ध्रीपात्रघटथोमेध्ये सवंपात्राणि स्थापयेत्। 
९५ 
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गुखुपात्रं घरस्यान्ते तदन्ते भोगपाच्रकम् ॥ 

तदन्ते शक्तिपात्रं च योगिनीनां तदन्तिके | 
तदन्ते बीरपान्रं च बलिपाभ्रं तदन्तिके ॥ 
पां चाचमनीयं च पात्राणि स्थापयेत् क्रमात् | 
उत्तमं नव पात्राणि aa पात्राणि मध्यमम् | 
अधमं श्रीणि पात्राणि पकपाश्रं न कारयेत् ॥ 

1 ̀ । 

मेरुतन्त्र--पकंकयपात्रं Fo श्ररत्वो ऽभिमन्त्रयेत् | 

प्रदरशयेद् धेचमुदरां ॥ 
अन्तशब्दः सन्िधिवाचकः। पाद्यं चाचमनीयं चेत्युपलक्षणम्। भ्धं-स्नानीय- 

मधुपकं-पुनरावमनीयपात्राण्यत्रैव स्थापनीयानि । तावव्शक्तौ त्रिशक्तिरत्ने- 

अथवा कटश शङ शक्तिपात्रत्रयं भवेत् | 
अत्रादिकल्पे पाद्यादिपाज्ञाणि स्थापनीयानि पृजोपयुक्तत्वात् | नवरलत्नेश्वरे- 

सास्प्रदायिकाः 

पात्रद्यममावाद्वा कुयान् न्यूनं न चाचरेत् | 
एकपात्रं न कल्तेव्यं यदि साक्षान् महेश्वरः ॥ 
मन्त्राः पराङ्मुखा यान्ति आपदश्च पदे पदै | 
इह रोके च वारखिद्रथं aa च पशुतां Asta ॥ 

जेनेव च पाद्यादिपान्राणि पृरयेदिति ॥ 
| अयं क्रमो बीरकल्पे । पशुकस्पे q— 
स्वदक्षे परोक्षणीपात्रमाधायाद्विः प्रपूरयेत् । 
किञ्चिदर्या्बु age प्रक्चिण्यम्भसि योजयेत् ॥ 
ततः साधारकं पात्रं पुरतः स्थापयेदु |e: | 

aaa पाद्यदानं च तत्पाभ्वं ऽधेगप्रदानकप् ॥ 
आचमनीयं तत्पाभ्वे ATA मधुषकंकम् | 
पुनराचमनीयं च स्नानीयं तत्करमान् न्यसेत् ॥ 

इति क्रमः। पाद्यादिद्रन्याण्युक्तानि केत्कारिण्याम्- 
उशीरं रोचनं चेव पा्यपाग्रे त कल्पयेत् | 

कुशाग्रानक्षतं चेव तिलबीदियवानपि ॥ 

आज्यसिद्धाथपुष्पाणि क्िपेदध्येस्य पाश्रके | 
जातीकपुरकक्ोल-बहुमूलतमाखकान् ॥ 

शयूणयित्वा यथान्यायं क्षिपेदाचमनीयके | 
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माक्षिकं शकरा सपिदंधिक्षीरयुतं तथा ॥ 
मधुपक करपयित्वा प्रदधयादु दधिपू्वंकम् | | 

स्नानीयं gaaranda । “गन्धाद्विः कारयेत् स्नानमि"ति quae 

चन्द्रिकाषचनात् | पुनराचमनीयमाचमनीयवदेव । तरिशक्तिरत्ने- 
पुष्पादिना ayger बिन्दुं शङ्काखतस्य च । 
निक्षिपेत् सवंपाश्रेषु सवं दिव्यं विचिन्तयेत् ॥ 

अथ तपणम् 
तन्त्रे-एवं पात्राणि संस्थाप्य तेनैव तपेणं चरेत् | 

अत्र शुरूतपंणादपि प्राग् Aaa TA a AAT तवमुद्रया तपेयन्ति | तत्प्रकार 
स्तच्वार्णवे उक्तः पूर्वोक्तध्यानुकत्वा- 

ध्यात्वैवं तपेयेन् मूध्नि ताबुभौ साधकः सुधीः | 
agit भैरव्यौ । ताभ्यां पूर्वोक्तमन्त्राभ्यामन्ते स्वनाम संयोज्य तौ तपये- 

विति पयेवसितम् | 
त्रिशक्तिरत्ने- ब्रह्मरन्ध्रे स्वके मन्त्री मुदया तच्वसंक्ञया | 

adds गुरूपान्रीय-दरव्येणौघन्नरयं सुधीः ॥ 
स्वगुरुनपि सन्तप्यं न्निः सकृद वा विरोषतः। 
आत्मनो हृदयाम्भोजे परिवारगणाच्रताम् ॥ 

देवीपान्राग्रतेनापि agate कुरनायिकाम्। 
तस्वमुद्रा तपेणेऽनामाङ्ृ्ठयोगेन भवति। तथादि शानाणवे- 

तपेणानि gaged frat तत्वमुद्रया | 
agararirenreat तु तत््वमुदेयमी रिता ॥ इति । 

या त॒-तजन्यङ्षठयोगेन Tey scat eat । इति । 
तत्रोक्ता, सा तपेणादन्यत्र ध्यानादौ | भओघत्रयं च ताराया मावचूडमणाबुक्तम्-- 

अथ तारागुरून् वक्ष्ये द्रष्टादरष्टफटप्रदान् | 

ऊध्वेकेशो व्योमकेशो नीलकण्ठो वृषध्वजः ॥ 

दिव्योघाः सिदिद।! वत्स सिद्धौघान् श्णु तस्तः | 

वरिष्ठः कूमंनाथश्च मीननाथो महेभ्वरः ॥ 
हरिनाथो madera वक्ष्यामि ages 
तारावती मावुमती जया frat महोद(हेभ्वोरी ॥ 
घुखानन्दुः परानन्दः पारिजातः कुङेश्वरः | 
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विरूपाक्षः कैरवी च कथितं तारिणीकुखम् ॥ 
आनन्दनाथशब्दान्ता गुरवः स्वं सिद्धिदाः | 
fetish गरुरूपाश्च देव्यन्ताः परिकीत्तिताः ॥ 

स्वगर् परमगुरुन् परापरगारुन् TASTER | 
कुलचृङामणी--भक्ञाने Tetra वै गुरत्रितयमचंयेत् | 

चतुष्ठयं वा संकोचो न कत्तव्यस्ततः परम् ॥ 
भावनिर्णये-आदौ सवत्र दैवेरि मन्त्रदः परमो गुरः | 

परापरगुरस्त्वं हि परमेष्ठिरहं # यतः ॥ 
परापरस्त्वदरपत्वेन परमेष्ठी शुरुमंद्रपत्वेन ध्यात्वा तपंणीय इति भाषः | 
चतुषयमाह- गुरः परमगुरुश्चेव परापरगुरुस्तथा | 

परमेष्ठी deers कथिता गुरवस्तच ॥ 
गुरूणां लौकिकं नाम श्रीपूवंकमुच्वायं शेषे गुर-परमगुर्वादिपदं योजयित्वा 

शञुकपादुकां तपयामीत्येवं तपेयेदिति साम्पदायिकाः। देवीपाजरं विरोषार्धपाच्र- 
Ral तदुद्रन्येण agi सपरिवारां सायुधां सवाहनां श्रीभसुकदेवौ तपंयामी- 

त्येवं तपेयेदित्यथेः। भवाहनात् पराग् भोगपात्राखतेन वा तप॑यन्ति। 
समयाचारे शुद्धं दरव्यं समादाय तपेणं तचवमुद्रया | 

महगु्ठतजेनीमध्ये शुद्धिं aoe वामतः ॥ 
वामेन दक्षिणेनाऽपि दैवीं सन्तपेयेत् सुधीः | 

maa दक्षिणेना ऽपीत्यभिधानादु दैवीतपणे करयोरेच्छिको विकल्प इति 

केचित्। अन्ये तु वामेन शुद्धिं daa दक्षिणदस्ततत््वमुद्रया दैवीं तपंयेत् | 
भङ्गष्ठतजेनीमध्य इति । शुद्धिप्रहणमात्रा त्वियम् । तपेणे तच्त्वसुद्रायाः भ्रकारा- 
न्तरेणोक्तत्वादित्याहुः | 

अथ बत्वद्युद्धिः 

अथ तत्वशुद्धिं gata! तत्र श्ुतिः--ॐ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शु्धधन्तां 
ज्योतिरष्टं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा । ॐ पथिन्यप्तेजोवाय्वाकाशानि मे 
शुदधन्तां ञ्योतिरित्यादि । ॐ प्रकृत्य -हङ्कार-वुद्धि-मनः-धोत्राणि मे शुषध्यन्ता- 
मित्यादि । & त्वक्-चक्षजिहा-प्राण-वचांसि मे शुध्यन्तामित्यादि। ॐ पाणि- 
पाद-पायुपस्थ-शब्दा मे शुध्यन्तामित्यादि। ॐ स्पशेरूपरसगन्धाकाशानि मे 

र तान्न्रिकपरयोगोऽयम् । बहुषु alg तथैव वधानात् | 
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शुध्यन्तामित्यादि | ॐ वायुतेजःसलिखभूम्यात्मानो मे शुष्यन्तामित्यादि शष्यन्तामित्यादि । खः वायुतेजःसलिलमभूस्यात्मानो मे शुध्यन्तामित्यादि aa 
मन्त्रान् GCN हस्ताभ्यां सप्तधा सवाक स्पृरोदिति verges: 

अथ afar 

भथ वटुकादिबलि व्यात्। तथादि कला्णवे- 
यावन्नो ASH दद्यात् तावतीव Hava | 

तृप्यन्ति दैवताः सवाः स्मरणाद् यज्नादपि ॥ 
वटुकादीन् AN तस्मा गन्धपुष्पासवामिषैः। 
तत्तन्मन्त्र विधानेन दैवताप्रीतिमाप्चुयात् ॥ 

यत्किश्चिदुद्रव्यसंघातं पूजाथं भोगहेतुना | 
आनीतं दीयतां भक्तया क्षेेशे(जपे)भ्यः कुङेभ्वरि ॥ 

बटुक इत्युपलक्षणम् | वटुकादिष्वित्यथेः। क्ञाना्णवे- 
ईशानवहिनैेत्य-वायुको णेषु पूववत् | 
मण्डलानि विधायाऽथ पूवेवत् पूजयेत् प्रिये ॥ 
पूववदु बलिदानं च zed adage? | 
वटुकाय महेशानि यो गिनीभ्यश्च वलम ॥ 
गणेश-क्षे्रपालाभ्यां पूवव वलिमुतखजेत् | 

समयाचारे त- 

qfan वटुके द्यादुत्तरे यो गिनीबरलिम् | 
qa भूतबलिं दात् क्षेत्रपालाय पश्चिमे ॥ 

तथा--अङ्गष्ठानामिकाभ्यान्तु वडुकाय बलिमेतः। 
कनिष्ठाङ्ु्ठयोगेन योगिनीषलिमाहरेत् ॥ 

अङ्गु्ठतजेनीभ्यां त॒ क्षेत्र पारबदलि हरेत् | 

भङ्कलीभिश्च सवाभिरुक्तो भूतबलिः प्रिये ॥ 
्षानार्णवे-तथा सुषेसतु मध्यस्थामङ्कलों दण्डवत् कुद । 

गजदन्तमहासुद्रा गणपस्य बलौ भवेत् ॥ 
मन्त्रास्तु श्षानाणंव प्व-- 

प्ये वैवीपुत्रान्ते वटुकान्ते च नाथ च। 

कपिङान्ते जसाभार-मास्वरान्ते FARTS ॥ 

उवाकामुषं च सर्वान्ते विन्नान् नाशय नाशय | 
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सर्वोपवारसदहितं वलि ae दिधा पदम् ॥ 

बहिजायान्वितो मन्त्रो बटुकस्य समीरितः। 
अनेन agar दैवि बटुकस्य बिं रेत् ॥ 

उध्वं ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले yao निष्के वा 
पाताले वाऽनले वा सङिलपवनयोयंत्र तत्र स्थिता वा। 
at पीठोपपीठादिषु agar पुष्पधूपादिकेन 
प्रीता दैव्यः सदा नः शुभवलिविधिना पान्तु वैवेन्द्रतुल्याः ॥ 

पतदन्ते महेशानि at बीजं योगिनी aa: | 
भ्यः स्वाहा स्ंवर्णान्ते यो गिनीपदमाटिखेत् ॥ 

कवचं चास्त्रमािख्य वहिजायां पुनलिखेत् | 
अनेन मनुना दैवि यो गिनीबलिमादरेत् ॥ 

तथा-षड़दी्ेस्वरसंभिन्ं क्षकारं पुनरालिसेत् | 
क्षकारे बिन्दुराचारात् | 

पुनः कषेत्रपदं पालधूपदीपादि चालिखेत् | 

सहितं बलिमालिख्य गृह गृहन ततो वदेत् ॥ 
घह्धिजायान्वितो ara: क्चे्रपालस्य सुन्दरि ॥ 

अनेन मनुना दैवि कषेत्रपाट्वरिं हरेत् | 
गां गीं गृ ्रयमािख्य Set गणपतिं वदेत् ॥ 

वरान्ते वरदान्ते च सर्वान्ते जनमालिखेत् | 
मे वशं चानयेत्युक्त्वा बिं गृह दविधा पदम् ॥ 
वहविजायान्वितो मन्त्रो गणपस्य बलिं हरेत्। 

लानारणवे- वामभागे कृतस्याथ मण्डटस्योपरि क्षिपेत् | 
आधारं पूजयेत् तत्र पात्रं चान्नोदकान्वितम् ॥ 
सकारणं मन्त्रयित्वा सवमूतबटिः हरेत् | 
घोडशाणेन मनुना त्रिवारं वीरवन्दिते ॥ 
तारं च भुवनेशानि सर्वविघ्रपवं aa: | 
रृदुभ्यश्च सवंमूतेम्यो हकारं वहिवह्यभाम् ॥ 
समुश्चरन् ates दान् मुद्रया तच्वसंक्षया | 

श्वं च सम्प्दायाचुरोधेनोक्तम् । वस्तुतः पुर्वरणश्रकरणे धक्ष्यमाणवीर्ूडा- 
मण्युक्तमन्तररेव वदुकादिषलिवानं युक्तम् । तस्वैवात्रासताधारणत्वाव् | 

भयययर) नवि णयः चडि 
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अधावाहदनव् 

तदुक्त छमारीकत्प- ततो हदयपदान्तः-स्फुरन्तीं विदुदारतिम् | 
सुषुम्णा वत्मेना नीत्वा शिरःस्थाने महेश्वरि ॥ 
वामया नासया दैवि वायुबीजेन मन्त्रवित् | 
दैवेशीत्यादिमन्त्रेण चक्रादावाहयेत् सुधीः ॥ 
ध्यात्वा कामकलामादौ ध्यायेद् वैवीमतः परम् | 

दैवेशीति मन्त्रस्तु-दैवेशि भक्तिसुरुभे परिवार-समन्विते | 
यावत् त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुखिरा भव ॥ 

इति । चक्रात् शिरस्थपद्यात्। स्वतन्त्रतन्त्रे- 
ततः कामकटाध्यानादावाष्टा कालिकां ततः | 

कूर्माष्यसुद्रेया पुष्पं चक्रमध्ये निधापयेत् ॥ 
HATA तन्त्रे उक्ता -- 

वामहस्तस्य तजन्यां दक्षस्य च कनिष्ठिका | 
तथा दक्षिणतजंन्यां वामाङ्गं नियोजयेत् ॥ 
उन्नतं दक्षिणाङ्कघठं वामस्य मध्यमादिकाः | 
भङ्गुलीर्योजयेत् पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च ॥ 
वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिका तथा | 
अधोमुखे ततः क्याद् दक्षिणस्य च हस्ततः ॥ 
कूमपृषठसमं कूर्याह् दक्षिणस्य च मण्डलम् | 
पवंविधः सवं सिद्धिं ददाति करकच्छपः ॥ 

कामकराध्यानं तन्त्रचूडामण\-- 
मुषं बिन्दुवदाकारं तदधः कुचयुग्मकम् | 
तदधः सपराधं च सपरिष्छृतमण्डलम् ॥ 
पतत् कामकलाध्यानं सुगोप्यं साधकोत्तमैः | 

पतद्रदस्यं स्वगुरुयुखाद्वगन्तव्यम् | 

कथ ध्यानम् 
गन्धरवेतन्तरे- एमशानं तत्र सं चिन्त्य तत्र Keg स्मरेत् | 

तनमे मणिपीटं च नानामणिविभूषितम् ॥ 
शिवाभिषेहुमांसास्थि-मोदमानामिरन्ततः | 
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safe शवा सुण्डाश्िताङ्गारास्थिभूषिताः ॥ 
तन्मध्ये vraag वैवीं यथोक्तथ्यानयोगतः। 

नीलतन्त्र प्रत्याीदपदां घोर मुण्डमालाविभूषिताम् | 
wat awed भीमां व्याघ्रचर्माव्तां करौ ॥ 

नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुद्राषिभूषिताम् | 
चतुभुंजां लरज्जिहां महामीमां वरप्रदाम् ॥ 

खड़कर्चीधरां सव्ये वामे मुण्डोत्पकान्विताम् | 
पिङ्कोप्रेकजटां ध्यायेन् मौकावक्षोभ्यभू षिताम् ॥ 

वालाकंमण्डलाकार-रोचनत्रयमूषिताम् | 
प्रज्वलत्पितुभुमध्यगतां ARTA | 
सवेशस्मेरवदना-मस्थ्यलङ्कारभूषिताम् | 
विश्वव्यापकतोयान्तः-भ्वेतपद्मोपरिस्थिताम्॥ 

मन्त्रचृडामणौ- तस्योपरि गे देवीं aat नीलमणिप्रमाम् | 
लम्बोदरीं व्या्रचमे-समावृतनि तम्बिनीम् ॥ 

पीनोन्नतपयोभारां रक्तवत्त॑लछोचनाम् | 
vatsel महाभीमं द्रप्राकोरिसमुज्ज्वलाम् ॥ 
नीलोत्पललसन्मालां tage wey | 
sae स्थिपदिकायुक्त-कपालपञश्चशोभिताम् ॥ 
Ble रक्तनागेन रतकणांवतंसकाम् | 
अतिशुभ्रमहानाग.रूतहारमदहोञ्ज्वलाम् ॥ 
दूवादरश्यामनाग-छृतयज्ञोपवीतिनीम् । 
Squat र्तमांस-खण्डखण्डितमुष्टिना ॥ 
जराजूटाक्षसत्रेण शोभितां तीक््णधारया | 
खड्गेन दक्षिणस्योध्वे शोभितां बीरनादिनीम्॥ 
तदधःस्थाद् षीजन्रन्त-कच्िक्षालङ्ृतां परम् | 
वामोध्वे रक्तनारैन दिगस्बरमनोदराम् ॥ 
दधतीं नीरपदं च तदधःस्थात् कपाटकम् | 

जगतां serdar दधतीं कुन्दसक्तिमम् ॥ 

धृघ्नामनागसंदोद-छृतकेयूरसत्वराम् | 

सुवणंवणनागेन कङ्णोऽञ्वलपाणिकाम् ॥ 
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शुभ्रबणंमहावैव-छृतसहुविमलासनाम् । 
नियेन्त्रणमभिया त्त् संकुवतधपदात्मिकाम् ॥ 
शवपादद्वयारूढ-वामपादां महोन्सुखीम् | 

कुन्दाभनागसंशोभि-करिसुां त्रिलोचनाम् ॥ 
ARCA नागेन HAY FLAVA | 
सद्यर्छिन्नगलद्र्त-सुण्डे र्तविभूषणीः ॥ 
अन्योन्यकेशब्रथितेः पादपश्चविरम्बितैः | 

पञ्चाशद्विमेहामाला-शोभितां परमेध्वरीम्॥ 
ज्वरच्चितामध्यसंस्थां दीपिचर्मोत्तरांशकाम् | 
अक्षोभ्यनागसम्बद्ध-जराजुूटां वरप्रदाम् ॥ 
पषम्मृतां महादेवी -मात्मानं यागवस्तु च । 

विक्ञापयेम् महादैव पण्डितोऽहं महाकविः ॥ 

तारोपनिषदि- विख्डवाक्षयाथेशरीरमण्डके नवस्बुदाभां गख्मुन्नतोदरीम् | 
अतीव सर्वौ नवयौवनस्था-मधःस्थशाद्ंलकरुत्तिमूधेजाम् ॥ 

अनैक्यमाहत्य शवोपरिस्थितां शवाधंमालीदपरीतमध्यमाम् | 
विशीर्णवर्णौ नृशिरःखजोद्धवां त्रयी विवत्तांरुणकरोचनत्रयाम् ॥ 
अमेदपिङ्खेकजराविराजितां विभूषणाछ्िन्नसितास्थिमीषणाम्। 
महाष्टसिद्धिप्रकराहिभूषणा-महष्ृहासैजंगतामभीतिदाम् ॥ 
जटास्वनन्तः ्रवसोश्च तक्षको महादिपद्मो हृदि हारमूषणाम् | 

तथैव कर्कोटिशृतोपवीतिकां सुमेललायामथ दैववासुकिः ॥ 
angie: किर agent मतः पदेषु पद्मः किल न पुरधियम् । 
aay नागः कुलिको.ङ्दो मतो भुजो ऽधेमालामहता स्थितिः स्थिता ॥ 
सितश्च रक्तो धवश्च मेचकस्तथैव नागोऽथ सितश्च पाण्डरः | 
भुजङ्कमानामिह बणजातयो भवन्ति सवे सुनिभिञ्वेरुश्विताम् ॥ 

कपारक्ी्रथितोग्रभूधेजां सनारमिन्दीवरकान्तिमालिकाम् | 
विकोशखड्गं सततं च दक्षिणे स्वपौरुषोत्थैदेधतीं भुजैः सदा ॥ 
पवा्थद्र्ाद्यपश्चमुद्रया विराजमानामसितोत्पलल्जम् | 
विखिन्तयेत् तां च कवित्वकारिणीं मनोगता प्रजपेच्च तारिणीम् ॥ ` 

कैस्कारिणीतन्तरेऽपि-परत्यारीदृपदापिंतादिघ्नशवहदुघोरादृ्ासा धरा 
कङ्गेन्दीवरका््रीलपेरयुजा हेकारवीजोद्रवा | 
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at नीलविशालपिङ्कलजटाुरोभप्रनागवुता 
जाडधं न्यस्य कपालके त्रिज्ञगतां हन्त्युप्रतारा स्वयम् ॥ 

धरस्यारीदुरक्षणं त॒ सङ्गीतरल्लाकरे- 

धामो aa निषण्णोरुरन्तरे पूवंमानतः। 
दक्षिणं चर्ण art पञ्चतालपरसारितम् | 

अदो arate तद्विन्यादाखीदं तु सदैवतम् | 
आखीदाङ्खविपयां सात् भ्रत्यारीदमुदाहतम् ॥ 

ताटःवितस्तिः। “तालमात्रं वितस्तिका” इति तव्रैवोक्तेः। ater वक्रौ । 
“मौलावक्षोभ्यभूषितामिट्यत्र अक्षोभ्यो नागः । “अक्षोभ्यो दैवीमूधेन्यस्त्रिमूतति 
नागरुपधृकः, इति भावचु डामणिवचनात् । ब्रह्मसंहितायाम्- 

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि तारिण्याः संसिद्धिम् | 
ज्वरत्पावकजारज्वारातिभास्वच्चितामध्यसंस्थां aget सुखर्वम् | 
शवं दक्षपादेन कण्ठे निपीड्य स्थितां वामकेन ड्िणादि्नं निपीड्य ॥ 

बृहा्म्बमानोवरी Raquel समुनतुङ्कपीनस्तनाभोगरस्याम् | 
जवारागरागपवृत्तां Raat ललजिह्वया देष््रया भीषणास्याम् ॥ 

छसदद्रीपिवर्मावृताङ्खीं स्मितास्या जटाजूटमध्यस्थितेन्वीवराङ्गीम् | 
शिरोदेशमास्वतूपिशङ्खाभिसपेञ्जटाजुटमध्यस्थिताक्षोभ्यमूत्तिम् ॥ 
मिथःकेशबद्धाविरचिन्नसम्यगगलललो हितां मानवीं सुण्डमालाम् | 
दधानां च पश्चाशद्ाल्यानसंल्यायुतचिन्नसुण्डाबलीं निमंलाङ्गीम् ॥ 

म्ासखकसमांसोत्कराधायेसम्यरस्एुरतपाणिना धारयन्तो महासिम् । 
BR बाम दषत्स्फुरद्रक्तनाल-स्प् रन्नीरपडङ्करुहं धारयन्तीम् ॥ 

करे सन्य उच्चैरधस्तादु द्धानां शितां Hat वामपाणौ कपालम् | 
जगदत्तिसंसारजाड्यातिपूणं स्फुरत्कत्तेकाधारया शेण्डयन्तीम् ॥ 
विचित्रास्थिमारं करार aoe ककारे च पञ्चान्वितं धारयन्तीम् | 
METS जटाजुरमुच्चेजंवारागनागोष्टसवक्ुण्डटां च ॥ 
स्फुरदुमरोचिमे्ाकायनागःस्फुरच्चासकेयरशोभामिरामाम् | 
सखुवर्णामनागोहछटसत्कङ्कणिन स्फुरन्तीं छसच्छेतनागामिरामाम् ॥ 
शरीरेण दुर्वादलश्यामनानैः कृतं चार्यज्ञोपवीतं दधानाम् | 
दधानां च कुन्दामनागेन सम्यक् ad चारकाटेयसूतरं पवित्रम् ॥ 
महापारलामेन नागेन gat विभूषां च पादद्रये संदधानाम् | 
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चिरं चिन्तयामीहूशं चावङ्पाममेयामदोधामपारां खसाराम् ॥ 
इरश्रेणिमीलिप्रमारज्जिताङघ्रं नतारोषदोषापषामिष्टदात्रीम् | 
यदीयप्रसादादिदं विश्वजातं जनः प्राप्नुयान् मोदते सम्यगेव ॥ 
सदेवं cad यः पटेदेकचित्तो वशस्तस्य Stat भवेत् तन्न नूनम् । 
न दारिद्रथपापे न वा safe: स्याह्मेतापि मोश्चं तथा धर्मकामौ ॥ 

अथ प्राणप्रतिष्ठा 
तन्त्रे-- आवाहनं स्थापनं च सक्निधापनमेव च | 

सन्निरोधनमित्युकतं सम्मुलीकरणं तथा ॥ 
विधाय स्वस्वमुद्राभिः प्राणस्थापनमाचरेत् | 

भासां लक्षणमुक्तं लक्षणसंग्रहे- 
हस्ताभ्यामज्जटिं बद्धा ऽनामिकामूपवंणि | 
मङ्ग निःक्षिपेत् सेयं मुद्रा त्वावाहनी भता ॥ 
भघोमुली त्वियं वे स्यात् स्थापनीति निगद्यते | 
उच्छिताङ््सुष्योस्तु संयोगात् सन्नि धापनी ॥ 
भन्तःप्वेशिताङ्कृष्ठा सेव संरोधिनी मता | 
उत्तानमुष्टियुगला संमुखीकरणं भवेत् ॥ 
सव्यदहस्तछृता मुषिदीधांधोमुखतजेनी | 
अवशुण्ठनमुद्रेयममितो क्नामिता सती ॥ 
दैवताङ्खं षडुङ्खानां न्यासः स्यात् AHHH: | 

ANRC घेनुमुद्धया। सा प्रोक्ता | 
अन्योन्यग्रथिताऽङगुष्ा प्रसारितपराङ्गलिः। 
महामु्रेयमुदिता परमीकरणे प्रिये 1 
प्रयोजयेविमा मुद्रा वैवताहानकमेणि | 

भत्राचयपञ्चमुद्रासु इहागच्छ ge तिष्ठ॒ शह सन्निधेहि ce aaa शह 
सम्मुखीभवेति क्रमाद् वदन्ति | 

उड़ीगे-अत पवाभिपूर्णाया वैवतायाः श्रपूजने | 
सादरं सम्मुखीभावमावाहनमिष्टोच्यते ॥ 

मत पव आवाहनमुवाप्रद्शनादैव । तथा- 
विभोनिवेशनं यन्त्रे स्थापनं कथितं eet: | 
पूजां प्रयुञ्यमानां तु गहीत्वाऽनुप्रहादिकम् ॥ 
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कु सामथ्यंमस्यास्तु तत् सान्निध्यं भक्ते । 
वाकमेकाण्डपयंन्तं सान्निध्यं हि विभोश्च यत् ॥ 
स सन्िरोध उद्िष्टो भक्तितो मन्त्रविन् नरे | 
आनन्दायतनं तत्वं सच््चिदानन्दलक्षणम्॥ 
तदत्र ane व्याप्तं ध्येयं स्यादषगुण्ठने | 

सकलीकरणं geat अन्त्रेभिरथेकताम् ॥ 
भङ्खानामङ्धिना साधं विवध्यादश्धतीषृतिम् | 
क्षमा तस्यापराधानां fagar परमीङृतिः ॥ 

पराधानाम् भपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मण आवाहनादिमुद्रया परिच्छिन्नताभाधन. 

ङपापराधानाम्। | garda मैरवतन्बे--“पञचमुद्राविभूषितामिष्त्यभिधाय- 
योनिश्च भूतिनी चेव बीजाख्या दे्यधूमिनी । 
लेलिानेति संगाः पञश्चमुद्राः परकीत्तिताः ॥ 

आसां बीजानि तत्रैव-- 
योनिर्मायाऽधरा धरनुबेधूः Fa क्रमाद् विदुः | 
बीजान्यासां रक्षणं तु क्रमेण कथयाम्यहम् ॥ 

योनि े। माया हीं । भधरा पतदनन्तरीभूता। धेनुः वं । वधूः etl 
कूच हं । तथा-तजंन्यनामिके मध्ये कनिष्ठे च क्रमादपि | | 

करयोर्योजयेच्चैव कनिष्ठामूलदैशतः ॥ 
अङगृषठाग्रं त॒ निक्षिप्य महायोनिः प्रकीर्तिता | 
अधोमुखीमिमां gat दरशंयेदु बीजपूविकाम् ॥ 
अस्यां तु दैवि तर्जन्यौ निपात्य पृष्ठतस्ततः | 

संस्थाप्या ऽङ्के मुद्रा भूतिनी परिकीत्तिता ॥ 
तन्त्रान्तरेऽपि- बद्धा त॒ योनिमुद्रां वे मध्यमे कुटिले कुर | 

भङ्ग च aaa तु मुद्रेयं भूतिनी मता ॥ 

भमैरवतन्त्रे-परिवत्ये करौ स्पष्टावङ्ु्ठतजेनीयुगम् । 

अ्धंचन्द्रारृतिन्यायं युगपत् कारयेत् समम् ॥ 

अधः कनिष्ठामाकृष्य मध्यमे विनियोजयेत् | 

wasn कथिता दैवि बीजाख्या शानरूपिणी ॥ 

परिवत्यं करौ कत्वा कनिषारृष्टमध्यमाम् | 
भनामयोरयुगं चाधस्तजेनीयुगलं पथक् !। 
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अन्योन्यं निविडं बदा अङगु्ठा्रेऽनामिके | 

दैत्यानां धूमकेत्वाख्या yar कथिता प्रिये ॥ 
qed विस्फारितं शृत्वाप्यधो जिह्वां च चालयेत् | 
पाभ्वेस्थमुष्ियुगटं रेलिष्टानेति कीत्तिता ॥ 

शतः पूर्वोक्प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण ठेलिहामुद्रया भराणप्रतिष्ठां gate केखिषा. 
सुरा यथा--तज्ञेनीमध्यमानामां समीं कर्यादधोमुखीम् | 

भनामायां क्षिपेद् gars रत्वा कनिष्ठिकाम् ॥ 
Sfeer नाम aga जीवन्यासे प्रकीर्तिता | 

देवश्यद्धिः 
अथ दैवशुद्धिं कूर्यात्। तदुक्त क्ुलाण्वे- 

पीठे देवं प्रतिष्ठाप्य सकलीकृत्य साधकः | 
 मूटमन्त्रेण दीपषिन्या मालिन्याऽर्घोदकेन च ॥ 

त्रिवारं प्रोक्षयेद् विद्धान् देवशुद्धिसियं भ्रिये । 
प्रतिष्ठा सकलीकरणं चोक्तमेव | प्रोक्षणं चात्र मूरेनैव युक्तिसिच्म्। दीपिनी- 

मारिन्योः पराप्रासादमन्त्रघरितत्वेन ऊर््वाम्नाय पव नियोग इति | कुखाण्वै- 
सकलीकृत्य तत्प्राणान् समुदीप्येन्द्रियाणि च। 
प्रतिष्ठाप्याऽर्चयेह् दैवमन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ 

त्रिशक्तिरत्ने-पूवेवत् त्येदु tat दैवीयात्राश्रृतेन दि | 
कैट्कारिषप्याम्-भावाह्य स्थापयित्वा तु ध्यात्वा वै पूजयेत् ततः | 

सारसंग्रहे-मुद्राः भदश्यं बिधिवदुपचारेः प्रपूजयेत् ॥ 

BAT भावाहन्यादिकाः। उपचाराश्चोक्ता मन्मुक्तावल्याम्-- 
पाद्या््याचमनीयानि स्नानं वखनभूषणे | 
गन्धपुष्पधूपदीपनेवेद्याचमनानि च ॥ 
ताम्बुलमचेना स्त्रोत्र तपेणं च नमस्किया | 
प्रयोजयेदचेनायामुपचारास्तु षोड़श ॥ 
पाद्यम निवेयाथ तथैवाचमनीयकम् | 

मधुपर्कायमन चैव गन्धप्रसूनके ततः ॥ 
धूपदीपौ च नैवेधं दशोपचारकं मतम् | 
गन्धादयो नैवेदयान्ता पूजा पश्चोपचारिका ॥ 

परपं्चसारे-सपयां भरिविधा भोक्ता तासामेकतमं श्रयेत् | 
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त्रिविधा बोड्गा-दश-पञ्चोपवारभेदात् ॥ 

कुलोड़ीरो- उपवारेषु adg यत्किञ्चिहु gee wie 
तत् सवं मनसा ध्यात्वा पुष्पक्षेपेण कटपयेत् ॥ 

AT AA AS वद्यादुपचारान्तरान्तरा | 

उपचारविधिः 

aaa विधिकिल्यते। सारसंप्रहे-- 
दैवस्य वामभागे तु दद्यान् मूढेन चासनम् | 

पौष्पं दारुमयं वास्त्रं चाम क्तौशं च तैजसम् | 
षड् विधं चासनं परोक्तं देवताप्री तिकारकम्। 

पौष्पं सुगन्धिपुष्परयचितम्। दारुमयं कण्टकफिभिन्नं चन्दनादिधिरितम्। ares 
कार्पास-कौदोय-कम्बलादि । कौशं सप्तविंशतिकुरूपत्राणां विष्टरः | 

तदुक्तं डामरे--सप्तविंशतिवर्माणां वेण्यम्र प्रन्थिभूषिता । 
विष्टरः स्वंयक्तेषु लक्षणं परिकीर्तितम् ॥ इति | 

तैजसं सुवणा दिरचितं लोदसीसादिवजेम्। चाभं श्गव्याघ्रया्चजिनम्। 

स्वागतं तु स्वागतसुद्रौ cast श्रीभमुकदेवि स्वागतमित्युच्चायं कततेव्यम् | 
काठीकद्पे- पाथं तु Tangara नमोमन्त्रेण मन्त्रवित् | 

शारदायाम्- पतच्छथामाकदुवांब्ज विष्णुक्रान्ताद्विरी रितम् | 

कालीकत्पे- स्वाहामन्त्रेण देवेशि ava ददययाच्छिरोपरि ॥ 

शारदायाम्-गन्धपुष्पाक्चषतयव-कुशाग्रतिलस्षपैः | 
aga: सवेदेवानामेतदष्येसुदाहतम् ॥ 

कालीकत्पे-भाचमनं मधुपक च स्वधामन्त्रेण वे Ta | 
शारदायाम्- स्वधामन्त्रेण वदने दयादाचमनीयकम् | 

जातीलवङ्गककोरेस्तदयुक्तं मन्त्रवेदिभिः॥ 
स्वधामन्त्रेण वमिति बीजेन । तदुक्तं स्वतन्त्रे- 

मधुपक मुखे दद्याज् जलमन्त्रेण दैशिकः | 
तथा- स्वधाणुना ततः कुर्यान् मधुपक मुखाम्बुजे | 

आज्यं दधिमधून्मिश्रमयसुक्तो मनीषिभिः tt 
कुलोड़ीरो-- माक्षिकं शकरा सपिद धि क्षीरयुतं तथा | 

मधुपक कट्पयित्वा प्रद्धातु विधिपूधेकम् ॥ 
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waa: क्षौद्रमधिकं दधिसपिःसिताः aaq | 
क्षीरं तु ada: स्वल्पं मधुपकं उदाहतः Il 

शारदायाम्- तेनेव मनुना कुर्यादद्विराचमनीयकम् | 
धुनराचमनीयकम्- काटीकत्पे- 

स्नानं गन्धं हृदा दयात् पुष्पाणि बौषडत्यपि | 
ततो निषेदयामीति सवं दद्यान् महेभ्वरि ॥ 

यामले च-- वारुणेन च बीजेन मधुपक मुखाम्बुजे | 
तेनैव मुना कर्यादद्विराचमनीयकम् ॥ 

गन्धाद्विः कारयेत् स्नानं वाससी परिधापयेत् | 

amg दिव्योपवबीतं च हाराद्याभरणानि च ॥ 
गन्धञ्चन्दनकपुर-कालागुरुमिरीरितः। 

वसनं च दुकूलं Faq | “दत्वा सुष्ष्मे दुकूलके" इति पुरश्चरणचन्द्रिकावचनात् | 

तत्रापि शक्ते रक्तवस्त्रं प्रशस्तम् । “रक्तं शक्तथकं विघ्रानामि"ति यामलवचनात् | 

मन्त्रतन्त्रप्रकाशे-- तेलादिदूषिताद रोगः सच्छिद्राहु वाध्यता भवेत् | 
जीर्णाहु दरिद्रता aga feed कान्ति्ीनता ॥ 

सारसंग्रहे--यक्लोपवीतं दत्त्वाऽथ भूषणानि समपंयेत् | 
Sed नमो ऽन्तं तन्नाम पूजनादौ प्रयोजयेत् ॥ 

तानि नानाविधानि स्युमुंुटादिप्रमेदतः। 

स्त्रीपरमेदतस्तानि ज्ञेयानि तु विचक्षणः ॥ 

यज्ञोपवीतं पुदैवते वैयमित्यथंः । गन्धाः पुरश्चरणचन्दरिकायामुक्ताः-- 
चन्दनं मखयोत्पन्नमनाव्रातं सुशीतलम् | 

कपूरागुरुकस्तूरी-दिमाम्बुक्षोदितं शुमम् ॥ 

eit geal कुदुमरक्तचन्द्ने अपि प्रशस्ते तन्तरान्तरात् । ताराण्षे-- 

रोचनाकपिकाश्मीर-मांसी-तगस्चन्दनैः | 

खचोरैरटगन्धो ऽयं तारायाः प्री तिदायकः ॥ 

कपिर्बाङा। गोटिमन इति afi चोरः शटी । तगरूगेन्धविरेषः | 

we विदितषुष्पाण्याखादनप्रकरणे प्रोक्तानि । पुष्पविधिः पुर्यरणचन्दरिकायम्- 

 अनन्यापितमच्छिद्रं पूतं पुण्यं नवं शुभम् । 
गुणचन्वनसंयुक्तं नानागन्धमनोहरम् ॥ 

नावे पुष्पैः पर्ुषितेदंवि arate, स्वर्णजेरपि | 
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निर्माल्यभूतैरुच््छि्टेः gah: परमेश्वरि ॥ 
उष््छिष्टरम्यदैवतापूजावरिष्टैः। कलानमालायाम्- 

पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधोमुखम् | 
दुःखदं तत् समाख्यातं यथोत्पन्नं तथापेणम् ॥ 

तथा--भधोमुखापेणं ad पुष्पाज्ञलिविधौ न तत् । 
अञ्जलिदाने अधोसुखता न दोषायेत्यथंः । तन्त्रे- 

अङकषठतजेनीम्यां च चक्रे पुष्पं निषेवयेत् । 
धूपषिधिः पुर्धरणचन्द्रिकायाम्- 

इत्थं धूपं sepia ताघ्रकास्यादिनिमिंते। 
भाजने feat yaats पद्मावती शमे ॥ 
साराङ्गारविनिक्षितर्गुगगुल्वगुखुदक्षजैः | 
निरयासाद्यु ल्थितेधूमैगन्धद्रव्यैरथोदितेः ॥ 

निर्यासः सजेरसादिः। प्रपञ्चसारे- -तन्त्रलीलावत्याम्- 
जरामांसीगुग्गुटं च चन्वनागुरुकीस्तथा | 

चन्दरेरजनिसंयुक्तेमाक्षिकः सह FEA: ॥ 
सपिःसंमिभितेदधाद़ देव्यै yd महेभ्वरि | 
सगुग्गुल्वगुख्शीर-सिताज्यमधुचन्वनेः ॥ 

साराङ्गारविनिक्षिपेधेपं नीचः प्रधुपयेत् | 
कुरोडीशे- गुग्गुलुं aw दार पत्रं मलयसम्भवम् | 

हीबेरमगुयं इष्ठ गुडं सजेरसं घनम् ॥ 
हरीतकीं नखी लाक्षां जरामांसीं च gear | 

areas विदुधृपं देवे पेत्रे च कमेणि ॥ 
अथवाऽगुरुकपूरचन्दनेः सह गुग्णुखम् | 

मधृसपिजंटामांसी gest age तथा ॥ | 
पमिविं मिधितः कार्यो धूपोऽयं पावतीप्रियः | 

तन्त्र मधु qed धृतं गन्धो गुग्गुल्वगुख्शेलजम् | 
ad शिष्सिद्धाथं qurgt धूप इष्यते ॥ 
सिताज्यमधसंमिशरं गुग्गुल्वगुखचन्दनम् | 

षडङ्गधुपमेतत् तु सवेदेवपियं सदा Il 
शेवागमे-धूपमाजनमस्त्रेण प्रो्याऽम्यथ्ये CATYAT । 
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wean पूजितां घण्टां वादयन् TS दहेत् ॥ 

raga विदितधुपद्रव्यमात्रोपलक्षकम् | तन्त्रे 
अस्त्रेण धुपदीपादीन् संपूज्य दापयेत् ततः | 

यथा गन्धं तथा देवि qt gery विचक्षणः ॥ 

तथेति | मध्यमाङ्ुष्ठाम्यामित्यथं । दीपविधिः इलोडीशे- 

ganda: प्रथमस्तिटतेटस्मुदुभवः | 

arta: फटनिर्यासजातो वा वारिजोद्भवः ॥ 

वुधिजश्चान्नजश्चैव दीपाः aa प्रकी तिताः | 

पदमसूत्रभवा वत्ति-देभसूत्रमवाऽथवा ॥ 

जाला वादरी वापि तूटकोषोदवाऽथवा | 

वर्तिका दीपृत्येषु सदा पञ्चविधा स्पृता१।॥ 

तैजसं राजसं ste ated नारिकेलजम् | 

तुणराजोद्धवं वापि दीपपात्रं प्रशस्यते ॥ 

ag दीपं व्रक्र्वौत नेत्ररज्जनकारणम् | 

दीपं तु यागपयेन्तमधोसुषं प्रकरपयेत् ॥ 

कालिकापुराणे-रुम्यते यस्य तापस्तु दीपस्य चतुरङ्गुात् | 

न स दीप इहाख्यात श्योघवशिस्तु स स्मतः Il 

तथा-शणं वा दारकं वस्त्रं जीणं मलिनमेव at | 

उपभुक्तं न दयात् तु व्तिका्थं कदाचन ॥ 

नैव निर्वापयेदु दीपं देवाथेमुपकल्पितम् | 

दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निवापको भवेत् ॥ 

पुररणवन्द्रिकायाम्-- वर्तया कपूरगरभिंण्या after तिरुजेन वा । 
आरोप्य axiatg दीपाचुच्चेः सौरभशालिनः ॥ 

तथा--दौीपञ्च धुपवतपात्रे पद्माकारविनिमिते । 

shred प्रदीप्तं च वत्यां गव्यघताक्तया ॥ 

ara ग्यघुल-वैलादीनां विकद्पो न तु समुञचयः | 

| न मिश्रीशृत्य दयात् तु स्नेहद्रव्यान् घुतादीकान् | 

| went भिधीङ्तं te ताभि नरकं व्रजेत् ॥ 

इति कालिकापुराणोक्तेः | 

धूर्णायागे--पारावतन्रमाकारं दीपं नेश्रादि दयेत् | 
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afun सर्पिषा दीपं faetda वामतः ॥ 
सितावततिदक्षिणतो रक्तावत्तिस्तु वामतः | 

कालिकापुराणे श्रष्ेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन | 
सवंसहा वसुमती सहते न त्विदं दयम् ॥ 
अकार्ये पादघातं च दीपतापं तथैव च | 
कुषस्तु परथिवीतापं यो दीपमसुत्खज्ञेन् नरः ॥ 
स तापपापं नरकं प्राप्नोत्येव न संशयः। 

तन्त्र-अङ्ु्ठा्रेण देवेशि धुत्वा दीपं निषेदयेव् | 

उन्तोलनं तथा क्याद् गायभ्या मूलयोगतः॥ 
भनत्राऽअजनमप्युं तन्त्र सौवीरं जाम्बलं तुत्थं मयूरभ्ीकरं तथा । 

दधिका tates भञ्जनानि भवन्ति षट् ॥ 

सवदन्तु सौवीरं siete प्रस्तरं तथा | 
मयुरध्रीकरं रत्नं Fadi तु तेजसम् ॥ 

धृष्टा firmer चेतानि शायां तेजसेऽथवा | 
Tae स्वदेषेभ्यो देवीभ्यश्चापि पुत्रक ॥ 
घुततैरादियोगेन ताच्रादौ दीपवदिना | 

यद्ञ्जनं जायते तु afar परिकीत्तिंता॥ 

विधवा arat gata महामायाथेसु्तमम् | 
न सत्पात्रे योजयेत् तु साधको नेत्ररञजनम् ॥ 

Muga स्वतन्त्र 
कन्दुपकः SEIS धरतसंयुक्तपायसम् | 
aa: fort च tet garg 252 पुनः पुनः ॥ 

TAGS — TAS HI ददयाच्छकरागुडसंयुतम् | 
आज्यं दधिमधून्मि्रं तस्मात् तानि प्रदापयेत् ॥ 

शाङमल्स्यं च पाठनं गोधिकामांसमुक्तमम् | 
अन्नं च मधुना युक्तं यल्लादु दद्याच्च मन्त्रवित् ॥ 

शारमत्स्यो verre इति प्रसिद्धः। भुण्डमाकायम्- 

शालमत्स्यं च पाटीनं शकटं गडकः तथा | 
महुगुरं Safe gna ate मादिषमेष च ॥ 
पर्तिमांलं वरारोहे डिम्बं नानासमुद्धषम् | 



CAUCE: 

हृष्णछछागं महामांसं गोधिका हरिणीं तथा । 
जलजे मट्स्यमांसे च गण्डकगमां समेव च | 
नानाव्यञ्जनदुगधानि व्यञ्जनानि बहूनि च ॥ 

कुमारीतन्त्र अन्यानि च नैवेयानि साधकानां श्टणुष्व मे | 
ताम्बूलं च सकपुरं नारिकेरं सशक्षरम् ॥ 
पायसं aud चैव आप्रंक सगुडं तथा | 
waved तिलं चेव af चैव arate Il 
जम्बीरं पनसं चैव फलमाघ्रातकं तथा | 
कदलीं तिन्तिडीं चेव श्रीफलः फलमुत्तमम् ॥ 
करञ्जं THE चेव तालं लजूरमेव च । 
भन्थानि च सुगन्धीनि स्वादूनि च फलानि च ॥ 

WMUNAC—ARAG च पात्रेषु सौवर्णे राजते तथा | 
ATS वा प्रस्तरे वापि पद्मपत्रे ऽथवा पुनः ॥ 
यक्हदारुमये वापि नैवेद्यं कट्पयेदु बुधः| 
सर्वाभावे तु meta स्वदस्तघरितं यदि ॥ 
ag arama तु तक्निधाय निषेदथेत् | 

सारलंप्रहे- निधाय स्वर्णे पात्रे साधारं तच्च मण्डले | 
निधाय चतुरश्रे च संस्कुर्याच्छास्त्रमार्गतः ॥ 
अस्त्रमन्त्रेण संपोक्ष्य चक्रमुद्राभिरक्षितम् | 
धायुषीजेन संशोध्य वहिबीजेन ag दहेत् ॥ 
स्पृशान् TARTAN सुधाशीजेन AAT | 

adie तत्सवं मूलमन्त्रेण तत्पुनः ॥ 
स्पृशन् कराभ्यां विधिवदष्टधा चाभिमन्त्रयेत् | 
प्ेनसुद्रां पद्या ऽथ गन्धपुष्पैः समर्चयेत् ॥ 

तन्त्र- ततत्वाव्यसुद्रया दैवि नैवेयं विनिवेदयेत् | 
मूलेन दच्वा तम्बुलं साधकस्तेन मुद्रया ॥ 

तेन पुलमन्त्रेण । भुदया तच््वसुद्रया। यामले- 
सर्वोपकरणादीनि qed च निषैदयेत् | 
BACH मनसा TMAH न लोपयेत् ॥ , 
शुल्टुकं षिधिवतु व्यात् पञ्चमुद्रा पवरशथेत् | 

२११ 
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पुनश्च चुल्ल TIM TAT ताम्बलसुत्तमम् ॥ 
पला-खवद्-कपुर-जातीफलादिसंयुतम् | 
तमाल्दलकपूर-पूगभागेस्तरद्धितम् ॥ 

मालिनीतन्त्र नमः सर्वोपचारेषु प्रथमान्ते योजयेत् | 
नीरतन्तरे- सव मन्त्रमयं त्वा दैवताय निवेदयेत् | 

कैत्कारिण्यामपि-भावाह्य स्थापयित्वा तु ध्यात्वा वे स्थापयेत् ततः। 
sates वज्जपुष्पं adtes चोच्चरेत् | 
मूखेनाभ्भिभ्रियान्तेन सतारेण च साधकः ॥ 

वारं ऊकारः | तस्य चान्वय आदावेव सम्प्रवायसिद्धः। अयं च मन्त्रः 

सर्वासामपि तारादिदेवतानां पूजायामविङ्ृत पव पठनीयः | सर्वा एव उपक्रम्य 
कथनात् । अनेन मन्त्रेण विशेषाधेजलेर्नोत्सृज्य सर्वे ऽप्युपचारा यथाशास्त्रं 
प्रतिपादनीयाः। तदुक्तं स्वतन्त्रे- 

अन्यतोययदुत्सष्टमघेपात्रस्थितेतरैः | 

न गृह्णाति महादैवी दत्तं विधिशतेरपि ॥ 
यामले- निवेदयेत् पुरोभागे गन्धपुष्पं च भूषणम् | 

दीपान् दक्षिणतो यात् पुरतो वा न वामतः ॥ 
वामतस्तु तथा धूपमघ्रतो वा न दक्षिणे | 
aaa दक्षिणे वामे पुरतो न तु पृष्ठतः ॥ 

यो गिनीशन्त्र- गन्धपुष्पं वथा धूपो दीपो नेवेदयमेव च | 
यस्य ag दीयते वस्त्रमलङ्कारादिकाञ्चनम् ॥ 
तेषां देवतमुच्चाय रत्वा प्रोक्षणपूजने | 
उत्सृज्य मूलमन्त्रेण प्रतिनाल्ञा निवेदयेत् ॥ 

गौतमीये-अद्तोपस्तरणमति स्वाहेति जलमपंयेत्। 
दीपिकायाम्-ग्रासमुद्रां वामदोष्णा विकषचोत्पलसन्निमाम् | 

प्रदशंयन् दक्षिणेन प्राणादीनां च दशंयेत् ॥ 
स्पृरदोत् कनिष्ठोपकनिष्ठिके द स्वाङ्गठमूध्ना TURE सूत्रा | 
तथा परा तजेनीमध्यते स्यादनामिकामध्यमिके च मध्या ॥ 
अनामिकातजेनीमध्यमाश्च तद्वच्चतुर्थी सकनिष्ठिकास्ताः। 
स्यात् पञ्चमी तद्विति प्रदिष्टाः भ्राणाविमुद्रा निजमन्त्रयुक्ताः ॥ 

मन्त्रास्तु ॐ प्राणाय eater: | age! चन्द्रिकायाम्- 
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प्राणापानसमानोदानन्यानास्तारपुषेकाः | 
चतुथ्येश्निवधु युक्ताः प्राणमन्त्राः स्म्रता अमी ॥ 

हतः पानार्थं पानीयं दरवा देवतां ani विभाव्य अभ्रुतापिधानमसि स्वाति 

प्रत्यपोशानं दधात् । तदुक्तं गौतमीये- | 
क्षणं विष्छृष्य मतिमरान् Tag गण्डुषकं ततः । 

अम्रुतापिधानमसि स्वाति मनुनाऽमुना ॥ ` 
क्ीपिकायाम्- 

गण्डुषदन्तधवनाचमनास्यहस्तमरञ्यानुलेपसमुखवासकमास्यमूषाम् | 
ताम्बूलमप्यभिसमप्ये सुवाधनत्यगीतैः सखुतृप्तममिपूजयतात् पुरेव ॥ 
गन्धादिभिः सपरिवारमथाधेमस्मै दच्वा विधाय कुखमाञ्जलिमादरेण | 
स्तुत्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोदकेन स्वात्मानमपेयतु तच्चरणाग्जमूके ॥ 

अथोपवारषुद्रा 
लक्षणसंप्रहे-भासने पद्ममुद्रा स्याद् CLARA | 

HAT EUs तदेबोध्वेमुषठं पुनः ॥ 
मुद्रा स्यात् स्वागते चाधेमुद्रा erases’ | 
अनामाङ्गषठयोर्योगात् सेवोक्ता पा्मुद्रिका ॥ 

उत्तानं दश्चहस्तं J त्वा निम्नतलं Bat: | 

कनिषठदीनाः HAMAS FET उन्नताः ॥ 

मुद्रैषाचमने प्रोक्ता ऽधोमुली सा त्वनामया | 

STUISHST HAA, GAT WITH वरानने ॥ 

भधोमुखी दक्षहस्तरूता मुष्टिः कनिष्ठया | 

वियुक्ता स्नानसदरेष्ा गदिता परमेभ्वरि ॥ 

उत्तानं दक्षिणं हस्तं रत्वा तन्मध्यमां पुनः | 

APTA स्पृरोदेषा मुद्रा वस्त्रस्य कीत्तिता ॥ 

पषेवाऽना मिकास्पशान् मुद्रा भूषणसं क्षिका | 
कनिष्ठास्पर्शंतो येषा उपघीतस्य मुद्धिका ॥ 

sagan कनिष्ठाप्रं स्पृदोदु गन्धस्य मुद्रिका | 

तन्त्रान्तरे- मध्यमानामिकाङ्ठेरङगुसयप्रेण ara far | 

द्थाच्च विमलं गन्धं मूलमन्त्रेण साधकः ॥ 
भङ्ुठतजेनीम्या तु wt पुष्पं निषेवयेत् । 
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तथा-गधोभुषं करं कृत्वा तजेन्यत्रे तु योजयेत् | 

aged त aed पुष्पाख्या परमेश्वरि ॥ 

भङ्गठाप्रेण तज्जन्याः स्पृशोदम्रं महेश्वरि | 

धूपमुदरेयमास्याता सवदैवप्रियंकरी ॥ 
stony स्पृरोदप्रे मध्यमायाः Tara! | 

दीपसुदरेयमुदिता सवेदेवप्रिया शुभा ॥ 
भनामाग्रं स्पृरोद् देवि ज्ये्ठात्रेण तु वेशिकः। 

नैवेयमुत्रा कथिता वैवता तृत्तिकारिणी ॥ 

अथावरणपूजा 
सोमभुजगावल्याम्- ततश्च मूलमन्त्रेण त्रिवारं atta सुधीः | 

गृहीत्वाज्ञां महादेव्याः परिवारान् समचयेव् ॥ 

aug: प्रथमः कल्पो गुरुभिस्तु द्वितीयकः | 

परिवारैस्ततीयः स्या्लोकपारश्चतुथंकः ॥ 

तदस्त्रैः पञ्चमः प्रोक्त इति सामान्यतः क्रमः | 

यामे -पाद्यादिना तथा पञ्चात् पूजयेदङ्कदैवताः। 

मालिनीवन्त्रे- अथ सर्व्॑ञता तृ्तिरनादिबोधसं क्षिका | 

स्वतन्त्रताऽन्या नित्या स्यादटु्षशक्तिरेव च | 

षड्ङकदैवता ह्येता नामतः परिकीत्तिताः ॥ 

तन्त्र-षडुङ्गमचेयेदु देव्या Vs केसरेषु च । 
केसरेष्वर्वाक्रमो Marea 

अग्मीशासुरवायन्यमध्यदिक््वङ्पूजनम् | 

सोमथुजगावव्याम्-इटा हृदयमाग्नेय्यामैशान्यां च शिरो यजत् । 

नैऋत्यां च शिखा पूज्या वायन्यां कवचं यजेत् ॥ 

अभ्यच्यं पुरतो at fg चास्त्रमथाचंयेत् | 

तन्त्र-वायग्यादीशपर्यन्तं गुरुपङ्क्तिं arate | 
गुरपङ्कतिः दिव्यौघ-सिद्धौघ मानवौघसभुवायः प्रागेवो्तः स्वगुदज्रितयं च | 

मालिनीतन्तरे- गुरुपूजां विना वत्स यदि पूजां समाचरेत् | 

तदूदोषसमये ACA HOTS समाचरेत् ॥ 
विगुणं यत्र यदू वामे शणं च कुटपूजनात् | 

वीर्डधामणौ --भावाहा पूजयेत् तस्यामङ्गमावरणौः GE | 
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बिन्वुमध्ये महेशानि Prof! च प्रपूजयेत् ॥ 
रतिं प्रीतिं प्रियां कान्तिं पुष्पवाणधनु्धंरम् | 
मिथुनं पूजयेत् पश्चाद् गायत्रीं चतुराननाम् tt 
सावित्रीं चरमां ध्यायेद् पूजयेदु विष्णुदेवताम्। 
वागीभ्वरीं समावाह्य रुदरमैथुनमचयेत् ॥ 
पड्त्तथाकारेण वेशि गरुमक्षोभ्यमचयेत् | 
ment पूजयेत् पश्चात् Frage प्रपूजयेत् ॥ 
षट्कोणे च यजेद् देवि ves न्यस्य तपंयेत् । 
प्रणवं पूवंवणणं च तन्नामपदमेव च 
aaa प्रतीच्छोक्ता दविटान्तमनुसुद्रेत् | 
नामानि च प्रवक्ष्यामि स्थाने स्थाने यथाक्रमम्॥ 

वीरतन्त्र ततो ऽषटयोगिनी बाह्ये संपूज्या दलमूलतः | 
महाकाल्यथ ख्द्राणी उग्रा भीमा तथैव च ॥ 
घोराश्च श्रामरी चैव महाराभ्रिश्च सक्तमी | 

| भेरवी चाष्टमी प्रोक्ता योगिनीस्ताः प्रपूजयेत | 
यामले-चतुदिश्चु दके दैव्याः पूर्वादिक्रमतो ऽचयेत् | 

ga वैरोचनं नाम असिताभमथोत्तरे॥ 
पश्चिमे पदमनाभाष्यं दक्षिणे शङ्कपाण्डवम् | 
विदश्च पूजयेत् पश्चाद्भिकोणादितः क्रमात् ॥ 
नामकां मामकां चैव पाण्डरां तारकां तथा | 
संबोधनयुतं नाम ads साधको भवेत् ॥ 

विमशातन्तरे- स्वनामादक्षरं बीजं aera प्रकीर्तितम् | 
यामले--दलाग्रे च महेशानि ब्राह्मधादि परिपूजयेत् ॥ 

पूजयेच agait पद्मान्तकादिकं कमात् 
Taran यमान्तक विघ्रान्तकमतः परम् ॥ 
नरकान्तक च संपूज्य दिकपारांश्च प्रपूजयेत् | 
मध्ये सूयं समभ्यर्च्य Tatar ततः ॥ 
fat पूजयेद् बुद्धं पुनदेवीं प्रपूजयेत् । 
पुष्पाञ्जलित्रयं garg यथासंख्यं जपेहु रुधः ॥ 

SAHA — ACS कोकपाठान् तदस्त्राणि ख तदुषहिः | 
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त्रिकोणे मत्स्यसूक्ते त॒ विशोषः-- 

कामेभ्वर्यादिकाः पूञ्यास्त्रिकोणे वहिमण्डके। 
कामेश्वरी दिक्षरवासिनी च चण्डनायिका ॥ श्त्युक्तम् | 
ततश्च मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्जलित्रयं क्षिपेत् | 
रक्तपुष्पाणि चादाय मस्तके Heyl जपेत् ॥ 

eye! देवीमौलावक्षोभ्यमपि पूजयेत्। “मौलावक्षोभ्यमवये दि"स्युक्तेः | 
इदं चाधरणपूजञायाः प्रागाचरम्ति । 

अथ पूजादौ दिङनिरूपणम् 
अत्र aan दिङ्निरूपिका देवतैव प्रधानत्वात् तेन देवीपश्चाहु वामकोणाृष्- 

वामकोणपरयन्तं शुरुपंक्तिपूजा सिध्यति | 
पूञ्यपूजकयोमेध्ये प्राची cates बुधैः | 
तदुदक्षिणं दक्षिणं carat चोत्तरं भवेत् ॥ 

इति मानसोह्लासवयनात् | 
यषटुरमिमुखा देवा देवाभिमुखतो दश | 
धराच्याविदिरितो gat पूजाहोमादिकमंणि ॥ 

इति सारसंग्रहवचनाश्च | cd च “असिताभं तथोरः श्त्यादावपि देषी- 

घामदलं प्रसिचदश्षिणदिगवस्थितमेवोच्यते। तेन वामावत्तन पुजाक्रमः। सम्प्र 
हायस्त्वत्र-प्रसिद्धप्राच्यादिक्रिमेणीव | ब्राह्मथादिपूजने तु देव्यप्रदलमारभ्य 
प्रादक्षिण्येनेव विदोषानभिधानात् | | 

अथावरणपूजाः स्युः पुरः प्राचीं प्रकल्पयेत् | 
तदादिपरिवाराणां प्रादक्षिण्येन पूजनम् ॥ | 

इति न सिंहकर्पवचनास्च | पवमग्रेऽपि बोध्यम् । ददन्त्ववधेयम्- दैवता- 
वाहनात् प्राग् भाग्नेयादिकोणे धर्मादीनां पूर्वाचष्टकेशरेष पीठशक्तीनां पूजनं 
सम्मुखप्राचोत्व-कत्पनानुसारेण बोध्यम् | पू्यस्यानावाहितत्वेन तदानीं पूज्य- 
पूजकयोरन्तरत्वाभावाव् | 

| उत्तराशामुलो दैवि यदा चक्रं A_are | 
उत्तराशा तव् Far पूर्वाशेष न संशयः ॥ 
दशानकोणं दैवेशि तदाग्नेयं न संशयः | 
पश्िमामियुलो मन्त्री यवा थक्रं erate ॥ 
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पञश्चिमाशा तवा ञेया पूर्वाशैव न संशयः | 
वायुकोणं तदाऽऽग्नेयमीशानं राश्चसं भवेत् ॥ 

दक्षिणाशामुखौ मन्त्री यदा चक्रं समुदरेत् | 
पूर्वारौव तदा रक्षो रक्चःकोणं तु बहिमत् ti 

इति क्ञानार्णववचनस्यान्यथोपपादयितुमशक्यत्वात्। पथिमाशाद्यभिमुखत्वं 
a कोम्यपूजाविशेषपरम्। नित्यपूजायां--^प्रागाननोऽथ धनद दिगवदनो ऽथ 
Vera दिग्ढ्वयस्यैव नियमनात् । केचित् तु इन्द्रादीन् साहजिकप्राच्यादि- 
क्रमेण पूजयन्ति। aa प्रमाणं चिन्त्यम् | 

अथावरणदेवताध्यानम् 
शारदातिलके--इन्द्रकोणे रुसहुदण्ड-कुण्डिकाक्षगुणाभयाम्। 

गायत्रीं पूजयेन् मन्त्री ब्रह्माणमपि तादृशम् ॥ 

रक्षःकोणे शङ्कु -चक्र-गदा-पङ््ज-धारिणीम् । 
सावित्रीं पीतवसनां यजेह विष्णं च arg ॥ 
वायुकोणे परण्वक्ष-माङाभयकरान्विताम् | 
यजेत् सरस्वतीमच्छां रुद्रं ताद्रशलश्षणम् ॥ 

अत्रेन््रकोण इत्यादिना दैवताप्राच्यादीनामेव पूवा दिचवाभिधानम्। षडङ्ख- 

दैवतानां तत्रैव ध्यानम् | 
त॒षारस्फारिकश्याम-नीलकृष्णारुणाचिषः। 

वरदाभयधारिण्यः प्रधानतनवः fea: ॥ 

ध्यातव्या विदुषा तेन क्रमेणेवाऽङ्खदेवताः | 

प्रधानतनव इति । वैकदिपिकं ध्यानान्तरमिति राघवमष्टाः। दलमूले मषा- 

कालादिध्यानं मूरदेवतावहू विशेषानभिधानात् | वेरोचनादिध्यानं तन््रान्तरे- 

वैरोचनं द्विहस्तं च यषितोमरधारिणम् | 

पीतं घुषासनगतं ad भक्तवत्सलम् ॥ 

शङ्कु त्रिशिरसं दैवमसिताभं हिरण्मयम् | 

पुस्तकाभी तिवरदं विमलं शशवाहनम् ॥ 

शङ्क त्रिशिरसमिति। अन्यदसिताभवत् । पुस्तकेत्यादि | एकस्येव पुस्तकस्य 
हस्ताभ्यां धारणाच्चतुर्मुजत्वं बोध्यम् । पवमप्रेऽपि | 

पद्मनाभं दन्तिवकत्रं पुस्तकः वरदाभयम् | 

पाशं च विधृतं देवं त्रिनेत्रं रवं शुभम् ॥ 

६८ 
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saat fast वरदां पुस्तकाभमयधारिणीम् | 
मामकां वलयदेवेन संयुक्तेन विभाविताम्॥ 
कृष्णां कराखवदनां नामकां नवयौवनम् | 

गो धिकायां समारूढां शिखिरूढां च तारकाम् ॥ 
पाण्डरां %वेतबीजेन चतुबाहुसमन्विताम् | 
रक्तां कम्बोदरीं ध्यायेत् पश्चपरेतासन स्थिताम् ॥ 

दस्तध्यानं तु स्वासां मामकावत् | 
पुवंबीजं समुखचायं तारां श्यामां समचंयेत् । 
पूवादिपद्मपन्रेषु॒पुनर्बोजिन शाङ्करि ॥ 
नमोऽन्तेन धुवायेन प्रतिश्छोकेन AAT | 

अथं ब्राह्यथादोनां ध्यानम् 

शारदाथाम्-दण्जं कमण्डलुं पश्चादक्षसूत्रमथाऽभयम् | 

बिभ्रती कनकच्छाया ब्राह्मी कष्णाजिनोज्ज्वङा ॥ 
शलं परभ्वधं श्ुद्रदुन्दुमिं न॒करोरिक्षाम् | 
वहन्ती हिमसङ्ाशा ध्येया माहेश्वरी शुभा ॥ 
ङकशं दण्ड-लदूङ्गी पाशं च दधती करे | 
बन्धुकपुष्पसङ्काशा कौमारी वरदायिनी ॥ 
चक्रं घण्टां कपालं च शद च दधती Ke: | 
तामाठश्यामङा ध्येया वैष्णवी विभ्रमोञ्ज्वला ॥ 
मुषलं करवालं च खेटकं दधती . हलम् | 
करश्चतुभिवांराही ध्येया कालघनच्छविः ॥ 
अङ्कुशं तोमरं frag कुलिशं दधती करः | 

इन्द्रनीटनिभेन्द्राणी ध्येया सवंसमृद्धिदा ॥ 

ge कृपाणं नृ शिरः कारं दधती करः | 
मुण्डलङ्मण्डिता ध्येया चामुण्डा रक्तविप्रहा ॥ 
अक्षखजं बीजपुरं wae पडजं करैः । 
वहन्ती हेमसड्ाशा महालक्ष्मीः समीरिता ॥ 

केचित् तु-कालीप्रकरणोक्तब्राह्मी-नारायणीत्यादयष्कमेवात्र = get “यथा 
कारी तथा तारे त्युक्तेरिति षदन्ति। तासां च ध्यानं तत्रेव र्यते | 
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अथेन््रादिष्यानम् 
वू्णायागे--त्थमावरणं सम्यगभ्यच्यं agian: | 

अन्ते यजेद्लोकपालांस्तेषामस्जाणि च क्रमात् ॥ 

इन्र सुराधीषं पीतं वन्रहस्तं amend 

अग्निं तेजो ऽधिपं रक्तं शक्तिदस्तं सुभूषणम् ॥ 

यमं Sarid कृष्णं दण्डस्तं समर्चयेत् | 
रक्षोऽधिपं निक्रेतिं च खडूहस्तं उुधुषघ्रकम् ॥ 
पाश्स्तं सुशुभ्राङ्गं वरुणं याद्सापतिम्। 
वायुं भ्राणाधिपं धूघ्रमङ्कुशादधकरं यजेत् ॥ 
यक्षपतिं gat च शुङ्कव ण गदाकरम् | 
विद्याधिपं तथेशानं स्वच्छं neat यजेत् ॥ 
नागाधिपं तथाऽनन्तं गौरं चक्रधरं यजेत् | 
लोकाधिपं विधातारं रक्तं पद्मकरं यजेत् ॥ 

Quad तथा मेषं महिषं खतपूरुषम् | 
मकरं सुगम्यं च at च रथ-हंसकौ ॥ 
इन्दरादिरोकपालानां वाहनानि विदुर्बुधाः | 
ad पीतं सितां शक्ति दण्डं ष्णं समचयेत् ॥ 
azarae पाशं fata स्मरेत्। 
aga रक्तवणं च शुङ्खवणौ गदां यजेत् ॥ 
fage नीटवणं च यजन् मन्त्री ततः परम् । 
cag करबिन्दामं पद्मं रक्तं समचयेत् ॥ 
कोकपालायुधान्येवंक्रमेण परिपूजयेत् | 

अत्र॒ यद्यपि हृदयादिषडङ्खानामीन्प्रादीनां च पूजने तन्त्रान्तरे मन्त्रा 

न्तराण्युक्तानि तथापि तानि देवतान्तरावरणपूज्ञापराणि | भत्र च- 

ange प्रतीछति हं फर् स्वाहेति चान्ततः। 

अनेन मनुना सर्वान् परिवारान् समचेयेत् ॥ 
इति घीरतन्त्रादिवचनात् वज्रपुष्पमित्याविमन्त्रेणैव सकर्परिवाराणां पूजनम् | 

इनद्रादिपूजो्तरं लोकपालमुद्रा प्रदशंनीया | age तन्त्रे- 

पाणिमूले gent शाखाः सर्वाः प्रसारिताः | 
लोकेशानामियं मुद्रा तेषामर्वाञ्जु वशयेत् ॥ 

(1 
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दुर्णायागे-भभीष्टसिद्धि मे दैहि शरणागतवत्सले | 
भक्तथा समपयेत् तुभ्यं प्रथमावरणा्नम् ॥ 
इति qearaf दधात् भ्रणमेदतिभक्तितः | 

भरत्यावरणमेवं तु तत्तन्नाम्ना AAT ॥ 
स्वतन्त्र ततः Gaeta मुवातपंणपूजनैः | 

अचंयित्वा जपं रत्वा विसजयेत् ततः परम् ॥ 
मुद्रा योन्याख्या । पूजाप्रकारस्तू्णायागे उक्तः- 

पुनमूरं समुच्चयं angi सपरीति च | 
वाराय नाम देव्याश्च चतुथ्यन्तमरुदी्यं च ॥ 
नम श्त्यचयेदु गन्धपुष्पाद्यैः साधकस्त्रिधा | 

अथ बलिदानम् 
त्रिशक्तिरत्ने-वामभार त्रिकोणे च वृत्तं भूपुरमेव च। 

विधाय रक्तमाल्याद्य्चंयित्वा यथाधिधि ॥ 
वह््यमाणेन मनुना बलि दैव्यं निवेदयेत् । 
धुवं aval समुच्चायं ङेन्तामेकजटां वदेत् ॥ 
महायक्षाधिपायै स्यादुपनीतवलि तथा | 

गृह-गरृह्णापय-हन्छ्ं AA सवंपदादथ ॥ 
शान्तिं कुरयुगं ब्रूयात् परविधामतः परम् | 

आरृष्य-युगखादन्ते Alster ववैत् ॥ 
प्ीडावहहिवधूप्रान्ता वलिमन्त्रोऽयमीरितः। 

बङिपाश्रोदकेन विशेषार्ण्योदकेन वोत्खष्टव्यः। नरसिंहषुराणे- 
आद्रामलकमानेन कर्याद्धोमह विर्ब॑खीन् | 

छागादिषलिविधिरग्रे वाच्यः | पथमं Regal AAT तारामन्त्राः प्रजत्तव्याः। 
age त्रिशक्तिरत्ने-भजप्त्वा कुल्लुकं मन्त्रमस्सुत्वा ध्रीपतिं हरिम् | 

यो जपेत् तारिणीमन्त्रं ach स निरीयते ॥ 
जपित्वा gegen मन््रमष्ोत्तरशतं सुधीः | 
प्रजपेत् तारिणीं पश्चान् नान्यथा सिच्धिमाप्लुयात् ॥ 

धृत्वा तु Heya हस्ते महादेवीं समचयेत् । 
अथवा मूध्नि विन्यस्य पूजयेत् धरजपेदपि ॥ 

बरह्मसंदितायाम्-अक्षोभ्यस्य मनुं स्यक्त्वा देवीं तारां जपेदु यदि | 
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सिद्धिहानिभेबेत् तस्य रौरषं नरकः वसेत् ॥ 
तथा--भक्षोभ्यस्य मनुं विप्र कवचं सारमुत्तमम् | 

मतिगुष्ं महाध्यानं सवध्यानेु चोत्तमम् ॥ 
भग्र मनुं प्रवक्ष्यामि ध्यानं चैव ततः परम् ! 
कवचं च ततः पश्चात् कथयामि क्रमेण तु ॥ 
अनुत्तरं समुदूत्य पपञ्चमविभूषितम् | 
सक्षोभ्येति च स्वाहेति tated महामयः ॥ 

भनुत्तरः भकारः | Tat मकारः। तेन fare: | 

स्वयं ऋषिश्च संप्रोक्तो विराट् छन्द उदीरितः। 
अक्षोभ्यो दैवता भ्रोक्तस्त्रिमूत्तिरनागरूपधृक्। 
विनियोगस्तु नियतं पुरूषाथेवतुष्ये ॥ 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि सवंसौमाग्यदायकम्। 
सहखादित्यसङ्काशं नागरूपधरं शुभम् | 
fraqatited वक्त्रं वहिभास्वरलोचनम् | 
साधत्रिवल्योपेतं जटाकोख्यत्रक्तं स्थितम् ॥ 
महालाचण्यसंयुक्तं सुरासुरनं ACHAT | 
सूय विद्यत्समामासं महामणिशिखोपरि ॥ 
qagd महाकायं facia सुपूजितम् | 

शिव उवाच- 

अस्य कवचस्य ब्रह्मविष्णुखद्रा ऋषयो विरार्छन्दोऽक्षोभ्यो दैवता श्रीं बीजं 
स्वाहा शक्तिधंम्थिकाममोक्षाथं जपे विनियोगः | 

श्रीं बीजं शिरसे अव्यादादिवीजं च भालके | 
कारः कण्ठं मे अव्यात् क्षोकारो हदि रक्षतु ॥ 

भकारे नाभिं मे अव्याहू यकारो Dern | 

मन्त्रशक्तिश्च सवांङ्गं बीजं नेत्रदयेऽवतु ॥ 
स्वभावश्च अक्षोभ्यो बाह दौ रक्षयेत् सदा | 

ब्रह्मा रक्षतु पादौ दौ favor रक्षतु जानुनी ॥ 
मूलाधारं शिरो मेऽव्यात् स्वाधिष्ठाने इषोऽवतु | 
मणिपुर सदा अव्यात् शिवस्य गृहिणी च मे 1 
भनादता्बुजं मेऽव्यादि्द्रादिदशवैवता | 
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विशुद्धचक्र सततं रक्षां करोतु मे रविः ॥ 
MOAT: सदा रक्षेदाक्षाचक्रं सुशोभनम् | 

ब्रह्म शुक्रं च मे रक्षेन् नाभिं रक्षतु भेरवी ॥ 
दिव्यादिगुरपंकतौ च सवेतराक्षोभ्य उच्यते | 
एवं क्रमविधानेन कवचं च जपेच्छुचिः ॥ 
franc य पठेन् नित्यं श्रद्धाभक्तिलमन्वितः। 

सिद्धधहानिभेवेत् तस्य ara कायां विचारणा ॥ 

अथ भाटखाविधिः 
पतन्मन्त्रजपे तु बीरस्थ रहस्यमाला मुख्या प्रशस्ता च | तथाहि त्रिशक्तिरत्नै- 

रहस्यमाटया sar तारिणी सिद्धिदा waa | 
अतस्तया प्रजघ्व्या भाट्या सिद्धिमिच्छता ॥ 
महाशङ्कूमयी माला पश्चाशन्मणिनिमिंता । 
रहस्यमाला संप्रोक्ता गोपनीया प्रयल्तः ॥ 

कणनेत्रान्तरारास्थि aerate: प्रकीर्तितः | 

तदभावे तु कस्यापि कत्तव्याऽवयवस्य वै ॥ 

महाशङ्खो नशिरोऽस्वि । तच्चादग्धं विहितमिति सम्धदायविद्ः। यामले-- 

नरेभाश्वोरञुण्डानां छिन्नानां रणसंकटे | 
मालां वे कारयेद् sat महाविद्यासु साधकः ॥ 

तदभावे स्फारिकी स्यान् माला सवत्र सिद्धिदा | 
मुण्डमालायाम्-अङ्गु्ठस्थामक्षमालां MBIT, मध्यमाग्रतः। 

अशुचिनं स्पृशेदेनां करग्रष्ठां न कारयेत् | 

ज्रिगक्तिरत्ने-अथवा मातृकामय्या माटया प्रजपेहु बुधः | 
GAR वर्ण॑मुच्चायं वणनान्तरितं जपेत् ॥ 
सुधीरेव सकारान्तं तत आन्तं समानयेत् | 

Read क्षकारं हि साधको नेव लङ्येत् ॥ 

मुण्डमालायमपि-भनुरोमविलोमस्थक्लप्तया वर्णमादया | 
आदिवर्ण॑क्रमेणैव छान्तं च परमेश्वरि ॥ 

क्षकारं AVY तु SEIT कदाचन | 
मेख्दीना च या माका मेर्लङ्कया च या भवेत् ॥ 
अशुद्धा तु भवेदत्र सा माला निष्फला भषेत् | 
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चित्रिणी विशतन्त्वाभा ब्रह्मनाडी गता तु या॥ 

तया संग्रथिता ध्येया सर्वकामफलभ्रद्ा | 
भष्टोत्तरशतजपे त्वादौ gtd समुच्चरेत् ॥ 
ऋ-ऋ-त-लट-वर्णचतुष्टयं ata प्रचक्षते | 
वगांणामष्टकं वापि काम्यमेद्क्रमेण तु ॥ 
अ-क-च-ट-त-प-य-शा इत्येवं चाष्टवगेकम्। 

अष्टो्रशतजपे Hast क्कीवचतुष्टयमादाुख्चार्यं विखोमसमाप्तावपि तच्चतु- 
ed विरोमेन जपेवित्थेकः कटपः। भयुखोमविरोमाम्यां पञ्चाशद् वर्णाचुच्चाथं 
शेषेऽष्टवगाक्षराण्युच्चरेदिति अपरः करप इत्यथः । यामले-- 

सबिन्दुं वणंमुख्चायं पश्चान् मन्त्रं जपेत् खुधीः। 
aaa कट्पयित्वा तु जपेत् तन्नाऽभिलङ्कयेत् ॥ 

ad aaga Recta शुद्धमुख्चरेत् न तु तदुत्तरं मन्त्रमुच्चरेदित्यथंः। तथा 
कुटमूखाषतारे सारसंग्रहे च -- ब्रह्मनाङीगताना दिश्चान्तानर्णान् विभाव्य च। 

au बिन्दुयुतं Her श्रेष्ठं मन्त्रं जपेत् सुधीः ॥ 
भकारादिषु संयोज्य तथा कादिषु च क्रमात् | 

क्षाणं मेरुमथो तत्र कल्पयेज् जगदीभ्वरीम् ॥ 

तदा लिपिमेबेदक्षमाकाधेशतसंख्यया | 

अनया सवेमन्त्राणां जपः सर्वाथंसाधकः ॥ 
तथा--अकारादिक्षकारान्तं पञ्चाशन्मणिसुत्रकम् | 

क्षकारं मेरुं स्थाने ककारादिविलोमतः।। 

वर्गांएटकविभेदैन शतमष्टोत्तरं भवेत्। 

पकौकान्तरितं मन्त्रं यथादैवं फलप्रदम् ॥ 
अनुलोमविलोमस्थैः क्लप्तया बणेमाखया | 

परत्येकमन्त्रार्णयुता AAT: स्युः शीघ्रसिद्धिदाः। 
वैरिमन्त्रा अपि नृणामन्ये मन्त्राश्च कि पुनः ॥ 

तेनाऽच्यनत्र मारापदप्रयोगो गौणः | तथा- 

पञ्च विंशतिभिमोक्षिस्त्रिंशदुभिधेनसञ्चयः। 
सवाथा; सप्तविंशत्या पश्चवश्याऽऽभिचारिकम् ॥ 
पञ्चाशद्विः कमंसिद्धिः स्यात् तथा चतुरु्तरेः। ` 
सखततविंगातिभिश्चाक्षैः सवंसाधारणो जपः ॥ 
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मन््रतन्ध्प्रकाशे--भङ्गुरीजपसंख्याने HIATT स्यतम् | 

रेखास्वष्टगुणं वियादक्षैश्च शतसंगुणम् ॥ 

तत्राऽङ्गुलिजपं वेन् साङ्ु्टाङ्कुलिभिजंपेत् । 
aged विना कम छृतं ane भवेत् ॥ 
अङ्गलीपवेमिमनतरं जपन् नित्यं प्रकल्पयेत् | 

तथा तत्त्रान्तरे--अनामिकाद्धयं पवं कनिष्ठादिक्रमेण तु । 
` शथा--भनामामध्यमापवं AE त्वा न SEAT ॥ 

AMAA मध्यमे च यो AWA साधकः। 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविंच्या यशो धनम् ॥ 

तथा-आरभ्याऽनामिकामूखात् प्रादक्षिण्यक्रमेण तु । 
मध्यमामूलपयेन्तं AWE TT ॥ 
अनामामध्यमं पवं मेरु रत्वा न SEA । 

श्वं च त्रिपुरसुन्दरी भिन्नशक्तेर टो ्तरशतसंख्याजपविषयम्। शतमन््रजपे तु- 
अनामामध्वमारभ्य तजेनीमूलपर्थन्तं दशधा जपमात्रं बोध्यम्। -तन्त्रान्तरे-- 

अनामामूलमारम्य प्राद्क्षिण्यक्रमेण तु | 

त्जनीमूखपयन्तं जपेन् नवसु TEE ॥ 
मध्यमात्रितयग्रा्ामनामामूलमेव च | 

अनामामध्यमं चेक Ae BAT न BETA ॥ 
CF च दादशावृत्या अष्टोत्तरशतसंल्यजपपरम्। सौन्दर्या तु यामङे- 

अनामामध्यमायाश्च YO तु दयं ह्यम् | 
कनिष्ठायाश्च तजेन्यास्त्रयं पवं महेश्वरि ॥ 
अनामामध्यमायाश्च AS cag Rat शुभम् । 

परदक्षिणक्रमादु दैवि जपेत् त्रिपुरसुन्दरीम् ॥ 
वैष्णवादौ तु सनतककमारलंहितायाम्- 

अनामामध्यमारम्य कनिष्ठादित प्व = | 

तजेनीमुखपयेन्तं द्शपवंसु सं जपेत् ॥ 
तथा-अङ्गलीने वियुज्ञीत जपकाले कदाचन | 

भङ्ुरीनां वियोगेन छिद्रेषु स्रवते जपः It 
नोहछङयेच्च गणनां किञ्चित् संकोषयेत् तरम् | 
नित्यं जपं करे कुर्यान् न तु कास्यं कदाचन Il 
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काञ्यमपि करे कुर्यादु यदि माका न विद्यते | 

शु्धिरूपा यदा दैवी मनःपीठाचेनं तदा | 
पूवमेव मया प्रोत्तं सोमं ते विशोषतः ॥ 
वर्णमय्या मनोमय्या जपो मानस उच्यते । 
मालया दैवदैवेरि मोक्षदः कामदस्तथा ॥ 
चितिरूपा यदा दैवी कुलक्ण्डछिनी परा | 
यन्त्रे पूजा तदा Far दोमङुण्डे विधीयते ॥ 
मण्यादि-गुरिकामय्या जपश्चैवाश्चमाख्या | 
उपांशुः स्यान् महादेवि शीघसिद्धिप्रदायकः ॥ 
योनिरूपा यदा दैवी पूजयेदू योनिमण्डके | 

glacata देवेशि मैथुनेन विधानतः ॥ 
जपः कार्यो महेशानि तथव करमाङ्या | 

इत्युक्तम् ।. कलमूकावतारे- 
मणयः शङ्सम्भूताः प्रोक्ता रक्ष्मीप्रदायकाः | 
मुक्तिप्रदाः स्फटिकजाः vara: पुिवधनाः ॥ 
भुक्तिसुक्तिमदाः पुण्या स्द्राक्षाः सवं सिद्धिदाः | 

पुत्रजीवभवाः पुत्रपशुधान्यद्धि सिद्धिदाः ॥ 
विहुमोत्थाश्च मणयो धनसौभाग्यवश्यदाः। 
मौक्तिका मुक्तिदाः भ्रोक्तास्तथा सवेसम्डद्धिवाः ॥ 

पापापहाः HAA: कामदाः स्वर्णरूप्यजाः। 

शारदातिरके-- स््ाक्षमा लिका सूते जपेन स्वमनोरथान् | 

Re 

पश्माक्षैविंहिता माला शत्रूणां नाशिनी मता ॥ 
कुशम्रन्थीमयी मारा सवेपापप्रणाशिनी | 

पुत्रजीवफलेः क्ता कुरुते पुत्रसम्पदम् ॥ 
निर्मिता रूप्यमणिभिजेपमारेप्सितप्रदा | 

हिरण्मयैविंरचिता माला कामान् परयच्छति ॥ 

प्रवा विहिता माला प्रयच्छेत् पुष्कठं धनम् | 
सौभाग्यं स्फारिकी मारा मौक्तिकेविंहिता धियम् i 

fafter शङ्मणिभिः कुरूते कीत्तिमन्ययाम् | 

२२५ 



२९६ कारामक्ति्धार्णवे 
स्वरेमिविंरधिता माला स्यान् मुक्तये TOTAL I 

पतेन--इन््राधचैयेवि जप्येत VTA: स्फाटिकैस्तथा | 
नान्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुज्रजीवादिकं च यत् ॥ 
THAT तु प्रयुञ्जीत मालायां जपकर्मणि | 
तस्य कामं च मोक्षं च न ददाति प्रियंकरी ॥ 
जन्मान्तरे जायते च सर्वो षेदान्तपारगः | 
मित्रखाभं ततो दैवि avere: पापकम भिः ॥ 

इत्यु्तरतन्त्रवचनं समस्तन्य तिरिक्तकिञ्चितप्क्षेपपरमिति शेयम्। नारद्ः- 
कुशप्रन्थ्या जपेत विप्रः छवर्णमणिभिनंपः। 
पुत्रजीवैजेपेह वेश्यः पद्माः सवं एव ख ॥ 

तनत्र-तथामलकसम्मूतैस्तुरसीकाष्ठनिमिंतैः । 
afer मालिका sata मतिमान् Aone मनौ ॥ 

गोपाखस्य ecard प्रशस्तम् “समाहितमनाः शुक्कपद्मबीजाक्षमालये"ति गौतम- 
aaa । नारवपञ्चरात्र- 

जपस्य गणनं ore: पद्माद्यभंक्तिवधंनैः | 

“यस्तु भगवतो भूत्वे^त्युपक्रम्य “सव्राक्षेश्चो्तमे"ति वराहवचनात् वैष्णवानामपि 
र्दाक्षमाला ANGI! सश्द्राक्षमालया दिवा शक्तिमन्त्रजपो निषिद्धः। aga 

योगिनीतन्त्रे- one: शक्तिमन्त्रस्तु अहि यो जपति प्रिये | 

स दुगंतिमवाप्नोति निरकटस्सस्य तञ्जपः ॥ 

इति मैरवीषिद्यायाम्। वाराहीतन्त्रे-- 
खवर्णमणिभिर्मालां स्फाटिकं शडूनिमिवाम् | 
qarata वा कुर्यात् पुत्रजीधं विवजेयेत् ॥ 

पश्मादश्वैव स्दराक्षमिन्दराक्षं च विरोषतः। 
भथ मालसस्कारकालः 

धोगिनीलन्त्रे- द्वादश्यां वैष्णवी माला क्तव्या areata: | 

मन्तरष््धिंष्णुमन्त्रेण दिन्यभागे भ्रयक्लतः। 
दिष्यभागे Gate | तथा - 

शक्तीनामपि कल्तेट्या भुक्त्वा रात्रौ यथाविधि | 
अष्टम्यां च नवम्यां च चतुदृश्यां तथेव ख ॥ 
श्रयोवदमां तथा कुर्याञ्छिवस्याऽपि स्ुरे्बरि | 
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अथ ACTA: 
यो गिनीन्त्रे -पटचूत्ररृता माला दैव्याः प्रीतिकरी सदा | 

कार्पासे ष्णवी माला TAATATLG वा ॥ 

ऊर्णा भिषेल्कङेनाऽपि शौषी माला प्रशस्यते | 
कार्पाससूके विदोष उक्त उमामहेश्वरसंवादै-- 

या जीषवत्सका नारी सुन्दरी पतिवह्भा | 

तया कत्तितसुतरेण व्युडा माला शुभावहा ॥ 
AVA पट्टेन Tate विनिर्मिता | 
निमिता स्वर्णरजतैः स्वर्णेनापि शुभावहा ॥ 
कन्याकस्ितसूत्रेण प्रथिता गुरुणा स्वयम् | 
मण्डलीरूतगोपुच्छरूपधूखः मालिका शुमा ॥ 

हारिद्रं सवेथा सूतं प्रामकार्पाससम्भवम् | 
चेश्रकार्पासजं बाथ त्यजेतु प्रन्थनकमेणि ॥ 

योगिनीतन्त्रे--ततो दिजेन््रपुण्यस्नीनि मितं प्रन्थिवजिंतम् | 
| त्रिगुणं त्रिगुणीर्त्य aw प्रक्षालयेत् ततः ॥ 
प्रक्षालयेत् पञ्चगव्येन । “पञ्चगव्यैश्च क्षाख्येदि"ति वचनात् | तन्त्रे 

wea गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् 

पञ्चगव्यमिति प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥ इति । 

पञ्चगन्यपरिमाणं तु-गौतमीयै- 

पलमात्रं दुग्धमामं गोमूत्रं तावदिष्यते | 
धृतं च परमात्र स्याद गोमयं तोलकदयम् ॥ 

द्धि safaarst स्यात् पञ्चगव्यमिदं स्थतम् | 
अथवा पञ्चगन्यानां समानो भाग उच्यते ॥ 

पकभुक्तिं विधायादौ साधको प्रथयेत् स्वयम् | 
छृतनित्यक्रियः qa उक्तेष्वक्षेषु मन्त्रवित् ॥ 
यथाकामं यथालाभमक्षाप्यानीय AAA: | 

अन्योन्यसमरूपाणि ATA SSA च ॥ 
कीटादिभिरदृष्टानि न जीर्णानि नवानि वे। 

गव्यैस्तु पञ्चमिस्तानि प्रक्षाल्य तु पृथक् पृथक् ॥ 
भदौ पृषे दिनै शक्तिल्यतिरिकपरमिति Rey | 
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अभ्वत्थपत्रेनेवकौः TAHT कलपते | 
सूत्र मणींश्च गन्धाद्विः क्षाचितास्तत्र निःक्षिपेत् ॥ 
तारं शक्तिं मातृकाश्च at चेव मणिष्वथ | 
विन्यस्य पूजयेदाज्येजंयाच्चेव शक्तितः ॥ 

तथा--मणिमेकंकमादाय at तत्र तु योजयेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे तु- एककः मातृकावणं सतारं प्रजपन् सुधीः | 
मणिमादाय सूष्रेण प्रथयेन् मध्यमध्यतः ॥ 
ब्रह्मग्रन्थिं बिधायेत्थं मेरं च प्रन्थिसंयुतम् | 

प्रथयित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमारभेत् ॥ 

गौतमीये aaa च--पवं विधाय मालां वै शोधयेत् परमेश्वरि | 
अश्वत्थपत्रनवकैः पष्माकारं तु RTI ॥ 

तन्मध्ये स्थापयेन् मालां मातृकां भुखमुश्वरन् | 

क्षालयेत् पश्चगण्यैन सद्योजातेन सञ्जः ॥ 
तन्त्रे - प्रत्येकं मन्त्रयेन् मन्त्री पश्चमेन सरत् AT | 

गीतमीये-समुदायमालामधिरृत्य- 
पञ्चमेनेव मन्त्रेण शतान् न्यूनेन मन्त्रयेत् । CAAT | 

MS माके महामार सघतत्त्वस्वरूपिणि | 

चतु्घंगेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिवा भव tt 
मायाबीजाविकं इत्वा रक्तपुष्पैः समचयेत् | 

मन्त्रयेन् मूलमन्त्रेण क्रमेणोत्करमयोगतः ॥ 
तथेव मातृकावर्ण मेन्त्रयेन् मन््रतत्व वित् | 

यो गिनीतन्त्र-होमकमे ततः alg देवताभावलिद्धये | 
अष्टोत्तरशतं हुत्वा सम्पाताज्यं विनिःक्षिपेत् ॥ 

होमकमंण्यसक्तश्चेदु द्विगुणं जपमाचरेत् | 

त्यं ae सर्वलोकानां सवं सिद्धिदा मता ॥ 
तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातनेमोऽस्तु वे | 
इत्युकत्वा परिपूज्याऽथ गोपयेहु यज्ञतो Tet ॥ 

गीवागमे-गोपुच्छसहशी कायां एकाप्रीवा समेरंका | 
उत्तरतन्तरे- पको मेरस्तत्र वेयः सर्वेभ्यः स्थुलसम्भवः। 

विन्यसेत् करमतस्तस्मात् सपाकादा च सा यतः ॥ 
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ब्रहमम्रन्थियुतं कुयात् प्रतिबीजं यथाविधि | 
अथवा प्रन्थिरदितं ददर ज्ज समन्वितम् ॥ 
त्रिरावृ्याथ मध्येन चाधा्स्याऽन्तवेशतः | 
भ्रन्थिः प्रदक्षिणावर्तो ब्रह्मप्रन्िरितीरितः ॥ 

द्राक्षे तु विरोषः-कालोत्तरे उक्तः- 

स्कन्द् उवाच- 

दैव दैव महादेव खष्िस्थितिटयेभ्वर | 

VARIA F कथं कुर्यान् महेश्वर ॥ 
संस्कारश्च कथं नाथ क्तव्यः कोदूशं फलम् | 

hat उवाच- 

श्णु षप्मुख वक््यामि aged: क्रियते यथा | 
जपमाङा विधानेन येन सा जपसिद्धिवा ॥ 

एकवक्तरदधिवक्त्रश्च चतुवक्त्े्च पञ्चभिः। 
षड्वक्तरर्वाथ कन्तेव्या मिथो मिध्रास्तु atta ॥ 

ga gel त॒ कत्तव्य पुच्छं पुच्छे तु योजयेत् । 
धात्रीफरप्रमाणेन श्रे्ठमेतदुदाहतम् ॥ 
घद्राण्डग्रमाणेन न कायें मध्यमाधमे | 
नवच्रितन्तुना चैनह् प्रथनीयं समं स्पृशन् ॥ 

अस्योध्वंवकत्रं Rated Huet तन्न BRIA, । 

क्षालयेत् सद्योजातेन वामदेवेन AIAG ॥ 
धूपयेदथ घोरेण लेपयेत् ततुपुरूषेण g | 

मन्त्रयेत् Wants प्रत्येकं तु शतं शतम् ॥ 
Ra’ च पञ्चमेनेव तथा घोरेण मन्त्रयेत् | 
waren दशेयित्वा प्रत्येकं पूजयेत् क्रमात् ॥ 
प्रथितं पञ्चमिः पूज्यं पृवंवश्च यथाविधि। 
सदराक्षाणामयं प्रोक्तः संस्कारः श्चतिनोदितः ॥ 

तरेषु च तन्त्रोक्तः कत्तेव्यो गुहसाधकीः | 
क्षारयेव् पड्चगब्येनेति शेषः | 

| क्षालयेत् पश्चगव्येन सद्योजातेन सजलैः | 
शति षयनात्। धषये्वन्द्नागुख्गन्धादैरिति। केपयेच्चन्द्नसौगन्धिकस्सूरी 
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कुडकुमादिभिरिति। सुद्राटकमावादन्यादिकम् । अनन्तरं पूजाभिधानात् । अन्य- 
मण्यादिष्वप्ययं संस्कार इति वदन्ति । प्रकारान्तरमाह योगिनीतन्त्रे-- 

उक्तेष्वक्षेष्युक्तमन्त्रशर थितां साधकोत्तमः। 
मालां निधाय वे पात्रे afag गन्धादिचचिताम् ॥ 
भूतशुद्धथादिकां पूजां समाप्य तत्र पूजयेत् | 

गणेशसूयं विष्ण्वीश-दुरगाश्चावाहा पूजयेत् ॥ 

तन्त्रमाखायाम्- 

पडचगव्येन तां सिक्त्वा हौमन्त्रण च मन्त्रयेत् | 
तस्मादुत्तोल्य तां भाठां स्वर्णपात्र निधाय = | 

पयो-दधि-घत-क्षौद्र-शकंराद्यैरनैकमात् | 
ततो धूपान्तरः छृत्वा पञ्चाष्तविधिं बुधः ॥ 

क्रमात् तत्रैव संस्थाप्य स्नापयेच्छीतलोदकैः | 

ततञ्चन्दनसौगन्धिकस्त्ूरीकुङ्ुमादिभिः ॥ 

तामालिप्य जपेद् दसौमेन््रमष्टोत्तरं शतम् | 
तस्यां नवश्रहान् पङ्क्ति दिक्पालांश्च प्रपूजयेत् ॥ 

ततः सम्पूज्य च गुरं गृह्णीयान् मालिकां शुभाम् । 
भैरवीतन्त्र--आदौ गणपतिं देवं qa विष्णुमुमापतिम् | 

ait च पूजयेह् विद्धान् मालायां qaarfea: ॥ 
पञ्चगव्य feta मालां प्रासादैनाऽभिमन्त्रयेत् | 

उत्तोद्य च ततो मारां स्थापयेद्धेमपाच्रके ॥ 

qsaigad संस्थाप्य शीतखेन Asa च । 

चन्दनेन सुगन्धेन कस्तूरीकुङमादिमिः ॥ 

अभिषेकः ततः कत्वा मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित् | 

प्राणं जीवसमारूढ्मौकारस्वरभू पितम् ॥ 

बिन्दुनादसमायुक्तं मन्त्रराजं प्रविन्यसेत् । 

नवब्रहान् पूजयित्वा ततो दिक्पारपूजनम् | 

तिखेन धृतयुक्तेन शक्तितो होमयेत् aa: | 

परविन्यसेत् अष्टो्तरशतषृत्वः। प्राणो हकारः । जीषः सकारः । 

कुष्जिकातन्तर--शिदिपिनं पूजयेदादौ वस्त्रगन्धानुङेषनेः | 

संहष्ठः कार्येन. मालां विशां वणंरूपिणीम् ॥ 



Agree: Ral 

यथायोग्यं वेधवतीं मालां gate विचक्षणः | 
बर्णरूपिणीं पञ्चाशदुबीजरूपात्मिकां पराम् | 

वर्णमानेन सा कार्या पञ्चगव्य srg क्षिपेत् | 

सूत्रं वापि चतुथे ऽहि erates मन्त्रकीः ॥ 
समानवर्ण॑सूत्रेण ग्रथयेत् हृदयाणुना | 
खुवर्णादिगुणेर्वापि प्रथयेत् साधकोत्तमः | 
seated ततो दद्यान् नागपाशमथापि वा ॥ 
कवचेन च प्रथ्नीयान् मालां ध्यानपरायणः | 

सवंरोषे ततो Ae सुत्रदयसमन्वितम् ॥ 
AVIA तारयोगेन AAT साधकोत्तमः | 

ad निष्पाद्य दैवेशि प्रतिष्ठां च समाचरेत् ॥ 

स्थण्डिरे मण्डलं कत्वा यथाभागविधिक्रमात् | 

पूजयित्वा यथान्यायमिष्टदैवमयुक्र मात् ॥ 
न्यायपूवं जपेन् मन्त्रमष्टोत्तरसदस्रकम् | 
BEAM वशांरोन यस्य दैवस्य यत् प्रियम् ॥ 
ततो मण्डलमध्ये तु तां मालां स्थापयेद् बुधः। 
अस्त्रमन्त्रं ततो न्यस्य देववत् परिचिन्तयेत् ॥ 
अभेदरूपमासाद्य मालां कुर्यात् तथात्मिकाम्। 
ततो बिं यथान्यायं qeast: साधकोत्तमः ॥ 
od प्रतिच्रामापादय मालायामिष्ठदैवताम् | 

भावार्थं पूजयेन् मन्त्री शिल्पिनं च यथाविधि ॥ 
नान्यमन्व्रं जपेत् तत्र यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः। 

धस्त्रादिज्तन्यमन्त्रस्य प्राहः | बलिं मालायाः। तैरहोमद्रेव्यैः | तथोत्तरतन्नरे-- 

ददं सूत्रं नियुञ्जीत जपे sqeafe नो यथा ॥ 
जीणे सूत्रे पुनः सूत्रं योजयित्वा शतं जपेत् ॥ 

शैवागमे-- यदा संश्युख्यते माला प्रन्थयित्वा च पूववत् | 
प्रतिितायां तस्यां तु मन्त्रं जप्यादनन्यधीः ॥ 

नारदीये-भक्षसूरं त॒ निपतद् भूमौ चेह gaat जपम् | 
उद्धारं तस्य Fela जापको हदयेन तु ॥ 

हव्येन नम ईति ae । STS — 
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ना्षतेदेस्तपर्वेवां न धान्येन च पुष्पकैः | 
न चन्दनम fara treat तु कारयेत् ॥ 
लाक्चा-कुशीद्-सिन्दुरं गोमयं च करीषकम्। 

विरोड्य गुटिकां त्वा जपसंख्यां तु कारयेत् ॥ 
नारदीये-- अनामिकायां संवेश्य करयोरुभयोरपि | 

ad gate कुर्वीत संख्याप्रन्थिकबन्धनम्॥ 

कुरुते यः क्षरेदस्य न कृते तु शतं जपेत् | 
अथ सम्प्दायसिद्धो रहस्यमालासंस्कारविषिः 

क at off at af हं फट् स्वाहा इति मन्त्रेण सप्तधाभिमन्ध्य चषके निक्षिपेत् | 
तत आवाहनादिमन्त्रादिभिभेगवतीमावाष्य after षोड्शोपवारेरभ्यच्यं भरल- ' 
मावत्यं तार्तीयं बीजमनुस्मरन् घेनुमुद्रयाऽश्धती कृत्य कवचेना ऽवगुण्ठ्य AeA 

तदाच्छीदयन् दैवीरूपां तां मालां ध्यायन् बिन्दुप्रक्षेपं कुयात् । तत्र मन्त्र-ढ ही 
स्वाहा & हं स्वाहा ॐ फट् स्वाहा ॐ स्त्र carer gi हं स्वाहा & Tz 

earn । अनेन शतधा बिन्दुप्रक्ेपं gaia! कस्तूरिकागुरुखुधाकरेधुपाविकं ख 

करवा चषकादुत्तायं पमिमेन््येत्। तत्र मन्त्रः-ॐः हीं श्रीं महावन्रिणि महाघोर- 
ककशमहास्थिमण्डरे प्रविश संसिद्धिं व्यच्छ। ङ्ह हीं हीं स्वाहा महा. 

कपालिनि महाघोररूपे स्वाहा । ॐ हीं हीं द्वं फर् स्वाहा । gahadwaed 
कल्दपेबीजेनोदीपनं रत्वा षोडशोपचारेरम्यच्यं मातृकामन्त्रेण adie हकारेण 
वेष्टयित्वा बिं qq! तदु यथा-ॐ्हींहींदह्ं ॐ eee gage ws 

स्वाहा ड» & महायोगिनि त्रिभुवनतारिणि महाशङ्कास्थिमारामध्ये निवासं ge 

संसिद्धिं दैहि te सुरामांसोपहारान् गृह गृह गृहापय गृह्णापय at स्त्री हं फट् 
स्वाहा । अनेन यथोदितद्रव्येण afe द्वा दैवीं feast निभ्तस्थाने मालां 

धारयेदिति | भन्त्रतन्त्रप्रकादो-- 

अष्टोत्तरसहस्रं तु छत्वान्तयांगमाद्रात् | 

जपेत् प्रतिदिनं यत् तु नित्य पष जपः स्मरतः ॥ 
उन्तरतन्त्रे-- न जपेत् त्रिशतान् न्यूनं साधकस्तु कदाचन । ̀ 
योगिनीतन्त्रे--अष्टोच्रशतं वापि जपान्ते शिरसि क्षिपेत् | 

त्वं मारे स्वेदेवानां प्रीतिदा शुभदा मम ॥ 

शिवं कुरुष्व मे भदे यशो वीयं च सवेदा | 
रीवागमरे-मषटो्तरसदखं तु तदधं त्रिशतं तु घा | 

मी 1 
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अष्टोत्तरशतं घापि जपेन् नित्यमतन्द्रितः ॥ 

जपश्च ध्यानपूवेकं कत्तेव्यः। तदुक्तं नीरतन्त्रे- 
मन्त्रध्यानं प्रवक्ष्यामि जयात् सवेशदायकम् | 
मन््रध्यानान् महेशानि सिध्यते ब्रह्महा यतः ॥ 

मूलचक्रे तु qa सूयंकोरिसमप्रभाम् | 
स्वाधिष्ठाने पीतवणं द्वितीयं परिभावयेत् ॥ 

anit जीमूतवर्णामं फूचेबीजं मदाप्रमम् | 
मन्त्री चन्द्रप्रतीकाशं योगिभि ogee ॥ 
कूचेबीजं हदि ध्यायेत् कालाञ्चिसद्शप्रभम् | 
अथवा पूर्णचन््राभं कूच मूधिनि खुधाप्रमम् ॥ 
ततुप्रमापरलेजिंहां stat च विभावयेत् | 

मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं सर्वा विद्यां विभावयेत् | 
सुयंकोरिग्रतीकाशां योगिभि टपूविकाम् | 

eee मायाबीजम् | अन्यत्रापि- 
स्थानस्था वरदा मन्त्रा ध्यानस्थाश्च फलप्रदाः | 

` ध्यानस्थानविनिमुक्ताः खुसिद्धा अपि वैरिणः ॥ 
प्रसङ्धेनेव तत्स्थानं कथयामि न संशयः | 
सकलं निष्कलं qed तथा सकटनिष्कलम् ॥ 
कलाभिन्नं कलातीतं षोढ्ामन््रं शिवो soda | 

सकं seed तदधो बिद्धि निष्कलम् ॥ 
विन्वुस्थितं satire कलातीतं तदूध्वेतः। 
कला कुण्डलिनी सेव नादशक्तिः शिवोदिता ॥ 

पततस्थानेस्थिता मन्त्राः स्थानस्थाः परिकीर्तिताः | 

मनसा मनवो ध्येयाः कुण्डलिन्या समाहितः ॥ 

ततस्तां भावयेद् बिन्दौ ध्यानस्थाः परिकीत्तिताः। 
जपलक्षणसुकतं पुरख्धरणचन्द्रिकायाम्-- 

Re 

जपः स्यादक्षराब्रततिस्तस्य भेदान् ब्रवीम्यहम् | 

जपश्च दिविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥ 

भा्ोऽप्युपांशुखच्चेश्च द्विविधः परिकीततितः। 
दवितीयोऽथ frat क्षेयो जिहाचि्तत्रमेदतः ॥ 
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मन्त्रमुच्चारयेह् वाचा स उक्तो वाचिको जपः। 

शन्नैरुच्चारयेन् मन्त्रमीषदोष्ठौ प्रवालयेत् ॥ 
किञ्चिच्छबणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्तः | 

जिह्ाजपः स fata: केवलं जिहया तु यः ॥ 
धिया यदुख्चरेन् मन्त्रं स उक्तो मानसो जपः | 
उच्चैजपाद् विशिष्टः स्यादुपांशुद शमिगुंणैः ॥ 

जिहवाजपः शतगुणः TST मानसो जपः | 
दैवतां gaat Heat हृदयं च स्थिर निजम् ॥ 

शिवारदीश्च गुरून् नत्वा जपेन् मन्त्रं समादितः। 

शनैः शनेरविस्पष्टं न दुतमविरम्बितम् ॥ 

तथा-उष्णीषी कुकी AAT मुक्तकेशो Tera: | 

अघ्राव्रतकरोऽशुद्धः AST न जपेन मनुम् ॥ 

amiga करौ कत्वा शिरसा प्रवबृतोऽपि ar | 

चितां व्याकुखचित्तो वा क्रुद्धो भ्रान्तस्त्वरान्वितः ॥ 
निरासनः शयानो वा गच्छन्न त्थित एव वा | 
रथ्यायामरिरष्थाने न जपेत् fafa ॥ 

उपानदुगरूढपादो वा यानशय्यागतोऽपि वा | 

न जपेदिष्यनुषड्ुः | 

| पतितानामन्त्यजानां वशेने भाषणे श्रुते । 
्षुतेऽधोवायुगमने जुम्भायां जपसुतखजेत्॥ 

उत्थायाचम्य तत्प्रान्ते प्राणायामषड्ज्खकम् | 

टृत्वाचम्य चरेच्छेषं यद्वा सूर्यां दिदशेनम् ॥ 
चरेदित्यनुषङ्कः। कालीतन्त्र - 

तेजोमयं जपफलं दैव्या हस्ते समपंयेत्। 
गृह्यातिशुष्यगोप्त्री त्वमिति मन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ 

मन्त्रस्तु-गह्यातिगु्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् | 

सिद्धिभवतु मे मातस्त्वत्प्रसादान् महेश्वरि ॥ 
इति तन्त्रान्तरसिच्चः। इमं मन्त्रमुक्त्वा सोमशम्भुः- 

भोगर्लोकं पटित्वा च वक्षहस्तेन शम्भवे | 

मुलमन्त्राघ्येतोयेन वरदस्ते TAIT ॥ 
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शम्भवे इत्युपलक्षणम् | या यत्र देवता सा तत्र बोध्या | वरदस्ते प्रधानषस्ते | 
तेन पुंदेवताया दक्षिणहस्ते स्त्रीदैवताया वामहस्ते समपयेदिति | “देवीनां वाम- 
हस्ते तु वैवानां दक्षिणेऽपेयेदि"ति यामलवचनाव् । शैवागमे- 

| इत्थं जपं समर््यांऽथ त्रण्टावादनपूवेकम् | 
स्तुवीत स्तुतिभिः सम्यक् साधको भक्तिसंयुतः ॥ 

स्तवश्च ब्रह्मसं हितोक्तो ध्यानप्रकरणे प्रोक्तः । कवचं श्यैरोक्यविजयाष्यमत्र 
व्यते | सष्टख्नामस्तोत्रं तु खद्रयामले- 

HANAN दैवं महादेवं महेश्वरम् | 
भवानी रहसि प्रीत्या पप्रच्छ वरदायकम् ॥ 

दैव्युवाच--कथमीशान Gis लभन्ते शक्तिमुत्तमाम् | 
साधकाः सवेदा येन तन्मे कथय सुप्रभो ॥ 

bat उवाच-- 
विना पूजां विना ध्यानं विना जपं विना बलिम् | 
लभन्ते येन कल्याणि aca निगदितं श्णु ॥ 

नाम्नां सहश तारायाः कथयिष्याम्यरोषतः | 

श्णु दैवि सदा भक्तथा भक्तानां परमं हितम् ॥ 

विना पूजोपचारेण विना जपेन यत् फलम् | 
तत् ne ane देवि कथयिष्यामि तच्छृणु ॥ 

ॐ wea: श्रीतारादैव्या भक्तिकुरसर्वस्वनामस्तोत्रस्य श्रीतारादेवता सवं. 
कामां जपे विनियोगः। 

: तारा wifaaerrie: काटराञ्चिः कपालिनी । 
कालिका कामदा माया महामाया महोत्सवा ॥ 

महादानरता यज्ञा यज्ञोत्सवविभूषिता | 
चन्द्रवकच्रा BRITA चार्नेजरा सुरोचना ॥ 

त्रिनेज्रा पद्मपत्राक्षी कुरङ्गाक्षी मनोहरा | 

ब्राह्मी नारायणी ज्योत्ना चारुकेशी सुलोचना ॥ 

वाराही वारुणी विद्या महाविद्या महेश्वरी | 

पिङ्गा कुचितकेशी च महाय्षस्वरूपिणी ॥ 

गौरी चम्पकवर्णां च शाङ्गी करपूजिता | 
सर्वानन्दुस्वरूपा च सवेसङ्कटतारिणी ॥ 
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नित्या नित्यमयी नन्दा मद्वा नीलसरस्वती | 
गायत्री gates च कौलव्रतपरायणा ॥ 
हिरण्यगमां भूगभां विश्वगभां यशस्विनी | 
हिमवत्तनया दिव्या दि्यास्बरविभूषणा ॥ 

जगन्माता जगद्धाश्री जगतामुपकारिणी | 

सैन्द्री सौम्या तथा याम्या वारुणी वायवी तथा ॥ 

आग्नेयी नैऋती चैव एेशानी चण्डिकाम्बिका | 

सुमेरुतनया बन्दा सर्वेषामुपकारिणी ॥ 
ललज्ञि हा सरोजाक्षी सुण्डस्रज विभूषणा | 
सर्वानन्दमयी सर्वां सर्वानन्दस्वरूपिणी ॥ 
धृतिर्मेधा तथा लक्ष्मीः द्धापन्नगशायिनी । 
रुक्मिणी जानकी दुगा सत्या क्षत्यवती रतिः ॥ 
कामाख्या मोक्षदानन्दा नारसिंही सरस्वती | 

महादैवरता चण्डी चण्डदोदंण्डखण्डिनी ॥ 

दीधकेशी सुकेशी च पिङ्गकेशी महत्कचा | 
भवानी भवपल्ली च भवमी तिरा शची ॥ 

पौरन्दरी तथा विष्णोर्जाया माहेश्वरी परा | 

सर्वेषां जननी नित्या avast दैत्यनाशिनी ॥ 

घोररूपा महेशानि कामिनी वरवर्णिनी | 

महाविद्या महामाया महामेधा महोत्सवा ॥ 

विरूपा विश्वरूपा च मुड्ानी asagar | 
महापुण्यप्रदा भीमा मधुकेटभनाशिनी ॥ 
RSA TAHT शतसूयसमप्रभा । 
AGRA AAA च पावती हरवलभा ॥ 

कामरूपा महेशानी नित्योत्साष्ा मनस्विनी | 

वैकुण्टनाथपल्ञी च तथा MSTA ॥ 
काश्यपी कमला ष्णा RATATAT | 

mat इषारूढा पूर्णचन्द्रनिमानना ॥ 
मान्या मानवती धन्या कन्या हिमगिरेस्वथा | 
ATT Taya नागयष्षोपषीतिनी ॥ - 
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महाशङ्ुधरा कान्ता कमनीया नगात्मजा | 
ब्रह्माणी वैष्णवी शम्मोर्जाया गङ्खा जकेभ्वरी ॥ 
भागीरथी मनोबुदिनित्यानन्वमयी सदा | 
हरप्रिया firftgar हरपल्ली तपस्विनी ॥ 
महान्याधिहरा दैवी शुम्भाुरनिष्दिनी | 
महापुण्यप्रदा भीमा मधुकंटभनाशिनी ॥ 

शङ्किनी चक्रिणी धात्री हस्ते पुस्तकधारिणी | 
चामुण्डा चपला तुङ्गा भद्रा दैत्यनिहन्तनी ॥ 
शान्तिनिद्रा महानिद्रा गुह्यनिद्रा च रेणुका । 
कौमारी कुलजा कुन्ती कौलवतपरायणा ॥ 
नवदुगा सवाचारा द्रौपदी हुपदात्मजा | 
सृष्टिः स्वाद्यकालीना निशुम्भ्राणनारिनी ॥ 
पश्चिनी वसुधा पृथ्वी रोहिणी विन्ध्यवासिनी | 
शिवा शक्ति्महदाशक्तिः शाङ्करी शक्तिवलमा ॥ 
दैत्यप्राणहरा दात्री दथा दामोदरपरिया | 
क्षान्तिः क्षेमकरी बुद्धिर्बोद्धाचारपरायणा ॥ 
श्रीविद्या. भैरवी भव्या भारती भयनाशिनी । 

तापसी तारिणी तीक्ष्णा तीक््णदेत्यविनाशिनी ॥ 

art दानपरा काली दगा देत्यबिनाशिनी | 

पद्मा पद्मावती हृष्टा तुष्टा Gar वथोवंशी ॥ 
afaot वज्रहस्ता च तथा नारायणी शिवा | 

aftedt aggea च कत्तृखरपेरधारिणी ॥ 
Sagat दैवमान्या देवकन्या पुलोमजा | 
सुखिनी quart च सवंसौख्यविवर्धिंनी ॥ 
शीला शीखावती Gent सृक्ष्माकारा वरप्रदा | 

वरेण्या वरदा वाणी ज्ञानिनी क्ञानदाऽमला ॥ 

SARIS मष्टाकाली भद्रकाली च दक्षिणा | 

श्रगुवंशससुदुभूता भागेवी भगुवहलमा ॥ 
 शलिनी शूलहस्ता च मयु रवरवाहना | 

महामांसरता रका र्तखपेरधारिणी ॥ 
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रक्ताम्बरधरा रामा रमणी सुरनायिका | 

परमानन्ददा ज्येष्ठा योगिनीगणसेविता ॥ 
अम्बा जाम्बवती सत्या सत्यभामा नगात्मजा | 

रौद्री रौद्रस्वना रौद्रा रौद्रदैत्यविनारिनी ॥ 
कमारी कौशिकी विया काट्देत्यविनाशिनी | 
शम्भुपल्ली शम्थुरता शम्भुजाया महोदरी ॥ 

शिवपल्ली शिवरता शिवजायाम्बिका तथा | 
हरपल्ञी हररता हरजाया च शिनी ॥ 
मवनान्तककान्ता च मदनान्तकवह्भा | 
गिरिजा गिरिकन्या च गिरिशस्य च वभा ॥ 

भूतभव्या भवा ger पावनी परिपालिनी । 
अद्रश्याऽव्यक्तरूपा च दष्टा स्वेषटप्रवधिनी ॥ 
अच्युता प्रच्युता प्राणा प्राणदा वासवेभ्वरी | 
अपांनिधिसमुदुभूता धारिणी च प्रतिष्ठिता ॥ 
उद्वा क्षोभणा क्षेमा श्रीगमां परमेश्वरी | 

कराला Gazer च कारिणी कञ्जरोचना ॥ 
शरण्या कमला प्रीता विमरानन्दवधिनी | 

कपर्दिनी कलट्पनाभा सुमनानन्दवधिनी ॥ 
SANTA भव्या सुरसेना सुरेभ्वरी | 

श्रीमती शिशिरानन्दा शिशिराचलकन्यका ॥ 
सुरमान्या सुरश्रेष्ठा ज्येष्ठा area स्थिरा | 

तमोध्री ध्वान्तसंदन्त्री प्रयतात्मा पवित्रता tt 

प्रयो तिनी गथारूढा सवेलोकप्रकाशिनी | 

मेधाविनी महावीर्यां deft संसारतारिणी ॥ 

प्रणतप्राणिनामात्तिहारिणी देत्यनाशिनी | 

डाकिनी शाकिनी शीला वरखटाङ्कधारिणी ॥ 

कौमुदी कुमुदा कुन्वा कौटिका कुटजात्मजा | 
गविता गुणक्तम्पक्ना नगजा खगवाहिनी ॥ 

चन्द्रानना महोत्रा च चारपूधंजगोभिता | 
मनोहा माधवी मान्या माननीया महदुगुणा ॥ 



GAAears: 

Stet मघा च पुष्या च धनिष्ठा पूंकफाव्युनी । ` 
रक्तबीजादिहन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी ॥ 
चण्डमुण्डारिहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी । 
कत्री हर्त्री gaat च विमरामरवादहिनी ॥ 
निमेखा भास्करी भीमा महिषासुरघातिनी | 
कालिन्दी युना बद्धा युवती बारकी तथा ॥ 
कौशल्या कौमुदी att कन्धती चाप्यरुन्धती | 
पुरारिग्रहिणी पूर्णां पूर्णरूपा यशस्विनी ॥ 
सम्पू्णचन्द्रवदना बाटचन्द्रसमपरमा | 
रेवती रमणी चित्रा विचित्राम्बरभूषणा ॥ 
वीणा वीणावती विद्या यशोदा च यशस्विनी: 
नवपुष्पसमुदुमूता नवपुष्पासवोत्सुका ॥ 
नवपुष्पखजा माला माल्यमूषणशोभिता | 
नवपुष्पसमप्राणा नवपुष्पसमुत्सुका ॥ 
नवपुष्पात्मका पुष्पा पुष्पल्रजविभूषणा | 

नवपुष्पगुणोपेता नवपुष्पोपशोभिता ॥ 
नवपुष्पप्रिया प्रीता प्रेममण्डलमध्यगा | 
कुलशास्त्रपरदीप्ता च कुलमागेभ्रवधिनी ॥ 
श्मशानभैरवी काटमेरवी मंरबीपिया | 
AMAA ध्यानभैरवी पुरभेरवी ॥ 
महाभेरवपल्ली च भैरवी लोकमैरवी | 
खुविद्या भैरवी नीति्भेरवी गुणमैरवी ॥ 
सम्मोदभैरवी वुष्टिमैरवी तुष्टिमैरवी | 
खष्टिस्थितिभैरवी च भैरवी स्थितिभैरवी ॥ 
पुण्डरीकाक्षगरदिणी पुण्डरीकाक्षवलभा | 
आनन्दसुन्दरी वीरसुन्दरी स्थितिसुन्दरी ॥ 

aaa काटसुन्व्री पुरन्दर | 
या भाया सुन्दरी सौम्या सुन्दरी लोकसुन्दरी | 

या fren सुन्दरी नीतिसुन्वरी शुणसुन्दरी | 
मदिकादाररसिका मलिकाहारणशोभिता ॥ 

रद 
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नव SIMRAN AT नागकेशर्शोभिता | 

 जवाकुखुमसलङ्ाशा जवाक्कुखुमशोभिता ॥ 

प्रिया प्रियङ्करी विष्णोदानवेन्द्रविनाशिनी | 
लानेभ्वरी ज्ञानदा क्लानानन्दप्रदायिनी ॥ 
गुणगीरवसम्पन्ा गुणशीखसमन्विता | 

रूपयौवनसम्पन्ना रूपयोवनशोभिता ॥ 
गुणाश्रया गुणवती गुणगीरवसुन्दरी | 

लसत्तारापतिप्रख्या तारङ्ढयशोभिता ॥ 
वक्षप्रूस्थिता दैवी वरक्षशास्रोपरिस्थिता । 
चृ्षमध्याप्रनिखय बुक्षमध्यानिवासिनी ॥ 
कुमुद्वती कुमुदिनी saat कुसुदाकरा | 
कुखुम्भरूपरुचिरा कुसुम्भारुणमस्तका ॥ 
CAAT TAKIN स्वयम्भू पुष्फधारिणी | 
स्वयम्भू पुष्पसरसा AAT ध्यानवती सदा ॥ 
शुक्रप्रिया शुक्ररता शुक्रमञ्जनतत्परा | 
पर्णाऽपर्णा सुपर्णा च निष्पन्ना पापनाशिनी ॥ 
मदिरा मोदसम्पन्ना मदिरा मोद्धारिणी | 
सर्वाध्रया सवंशुणानन्दकन्दलटकारिणी ॥ 
नारीपुष्पसमप्राणा ATT TATA | 
नारी पुष्पोत्सवा नारी नारीपुष्परता att ॥ 
AGAR व्शयुजा अष्टावशयुजा तथा | 
विभजा षड्भुजाष्टारपङ्कजा afte स्थिता ॥ 
कौवेरी कौरवी Real कुर्कुहा कपालिनी | 
विपरी कदली Sgt रम्भोरूरामवह्यमा ॥ 
निशाचरी निशामूत्तिनिशाचन्त्रलमधभा। ` 
चान्त्री AAHSl चन्द्रा चारुचन्द्रसमप्रभा ॥ 

aafeadt स्रोतवती सवेदुःखातिंनारिनी | 
सर्वाधारा समयी सर्वानन्द्रवधिनी ॥ 
सवेचक्रोभ्वरी सर्वां सर्वमन्त्रमयी सदा | 
सहस्ननयनप्राणा सहस्रनयनग्रिया ॥ 



RR 

` ` ̀  ̀  लल gent agen लर्बमकिका। = ̀  सहसशीर्णा खसमा सम्भा सवंभक्षिका | 
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after षरसुचक्रस्था षड्वगफलदायिनी ॥ 
घड्विंशपद्ममध्यस्था षड्विंशदरमध्यगा | 

CRT AT दकाराक्षरमू षिता ॥ 
हारिणी शारवनिता हारहीरकशोभिता | 
ीकारबषीजसदिता हींकारेरुपशो भिता ॥ 
कन्द्पस्य कला कल्या कौलिनी कलतपिंता | 
केतकी कुसुमघ्राणक्ेतक्षी छृतभूषणा ॥ 
केतकीकसुमासक्ता केतकीपरिभूषिता | 

ALAA कलानाथसमप्रभा ॥ 
का केडिभ्रिया कीणंकदम्बक्खुमोत्सुका | 
कादम्बिनी करिगतिः कुञ्जरेऽवरगामिनी | 

wat च खञ्जनदन्दखोचना लड्गभूषिता | 
Sila इव FSSA खद्योत श्व ABST ॥ 
गया गदागुणप्रीता गीतवाद्यप्रिया गतिः। ` 

गणेश्वरी गणेज्या च गणपूज्या गणप्रदा ॥ 
गुणादथा गुणसम्पसतिगुंणदात्री गुणात्मिका | 

गुर्वो गुरुतरा गौरी गाणपत्यफटप्रदा ॥ 

धर्मशुग्रदिणी erat घमंसिन्धुनिवासिनीं । 
घेरा घोरवदना घोरदैत्यविनाशिनी ॥ 

घोषा घोषवती घोष्या धोषपुत्री घनाठलया | 
चवेरी चासनयना चार्वकत्रा चतुगुंणा ॥ 
चतुर्वेदमयी चूण -चन््रास्या चतुरानना | 

चरश्चकोरनयना चरत्खञ्जनखोचना II 

चलद्म्भोजववना चलदम्भोजशोभिता | 

छत्री छश्चप्रिया om छश्रचामरशोभिता it 

foo छदिंङ्िन्नशिरा छिश्ननासा ऊलान्विता | 
GVA छटसन्त्रस्था छलकरूपा छंटच्छिरा ॥ 

SRC ASAT छकारा्या छलत्रिया | 

ott sufacat sursafrarfadtt ॥ 
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जगन्नाथपिया जीवा जगन्नाथरता ज्ञा | 

जीर्णां जीमूतवनिता जीमूतेखपशोभिता tt 
जामाठृवरदा जम्भा जमलाज्जुंनधारिणी । 
जरा जरान्विता जम्भा जम्भारातिवरपरदा ॥ 
जिता जयश्री जयदा जथवान्री जयप्दा | 

भ्रा फीतरूतिष्ष्ी करी भाभेरिका तथा ॥ 
टाङ्कारकारिणी टीत्काकारिणी रङ्कधारिणी । 
STRAT SASH डात्कारी डमरूपिया ॥ 

दक्षारवाद्यटक्षारी Goel तालमक्षिका | 

तला तौलिनिका तीर्णां तारा तारिणीका ear ॥ 
APTA तन्त्रता तन्त्रविद्या च तन्त्रा | 
तान्त्रिका तन्त्रगोण्या च तन्त्रसारा च तन्त्रपा ॥ 

तन््रधान्री तन्त्रकारी तन्त्रनारीरतातुरा | 

तपव्रभावा APART तन्त्रसारफटप्रदा ॥ 

तपस्या तौलिनी ara तार्तीया तुलसी तुषा | 

तुषारकरपूर्णा स्यात् तुषारकरमण्डिता ॥ 

तुहिनांशुखमाभासा तिनांशुसमध्रभा | 
तषारकरतुल्याङ्गी तषारकरसुन्द्री ॥ 
तषारधामतुल्यास्या तुषारांशुसमानना | 

वदिनाद्रिखुता ताक्षां ताखाङ्खी तावता ॥ 
तारस्वरेण सिता तारस्वरविभूषिता | 
थकारक्रूटनिलया थकाराक्षरमालिनी ॥ 
दयावती दीनरता दुःखदारिद्रधनाशिनी | 

दौभाग्येदुःखदलिनी दौर्भाग्यापदनारिनी ॥ 
दुहिता दीनवबन्धुश्च दानवेन्द्र विमर्दिनी | 
कानदात्री दानपरा दानसम्भानतो षिता ॥ 

वास्म्यादिसेविता दान्ता दामोदरपराथणा | 

दधीची वरदा get दानवेन्द्विनारिनी ॥ 
दीधनेन्रा वौीर्घकचा दीघनासा च दीर्धिंका | 
वारिविथवुःखशमनी दु्टासयुरनिषूविनी ॥ 



पञ्चमस्तरङ्कः 

दुम्भिका दम्महा दस्मा वयुजेन्द्रविनाशिनी | 

धनधान्यप्रदा धन्या 'धनेश्वरवरभरदा ॥ 

धर्मिणी धर्मिका धर्म्या धर्माधर्मप्रवधिनी | 
Ghat धर्मदाच्री धर्मानन्दप्रवधिनी ॥ 
धनाध्यक्षा धनप्रीता धनादध्ा धनतोषिता । 

धीरा धेयंवती धृष्णा धवलाम्भोजसन्निभा ॥ 
धरिणी धारिणी धात्री धुरीणा धवलास्पदा | 
after atafear धमं निन्दृफवरजिंता tt 
नवीना निरजा निम्ना निम्ननामिनेगेष्वरी | 
नूतनाम्भोजनयना नवीनाम्भोजसुन्दरी ॥ 
नागरी नागराजेज्या नागराजसुता नगा | 

नागराजपतिनेश्ना नागराजविभूषिता ॥ 
नगोश्वरी नगारूढा नगराजङ्कुखेश्वरी | 

नवीनेन्दुकरानन्दा नन्दीकेश्वरवह्भा ॥ 

नीरजा नीरजाक्षी च नीरजदन्दलोचना | 
नीरवता नीरभवा नीरनिमंर्दैहिनी ॥ 
नागयन्ञोपवीताद्या नागयज्ञोपवीतिका | 

नागकेसरसन्तुष्टा नागकेसरमालिनी ॥ 

नवीनकेतकीढुन्दमन्दारस्रजभू षिता | 
नायिका नायकप्रीता नायकप्रेमतोषिता ॥ 

नायकत्रेमसदहिता नायकप्रेमतोषिता। 

नायकानन्दनिदया नायकानन्दकारिणी ॥ 

नमेकमंरता निद्रा नमेकर्मपरायणा | 
aR Ra प्रिया नमां नमंधमंपरायणा ॥ 
ARMA नमेरता नमंध्यानपरायणा | 
नमकरमकसदहिता नमंकर्मेकपालिको ॥ 
नरनारीगुणप्रीता न रनारोवरपवा | 

नारायणग्रिया निष्का निष्कवर्णा नकारा ॥ 
पुष्पप्रिया पुष्परता पौष्पीपानपरायणा | 
पुष्पप्रीता च पुष्पेज्या पुष्पदामविभूषणा ॥ 

२४ 
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 शुण्यदा पूर्णिमा quar पुण्यकोरिफटप्रवा | 
धुराणागमवेद्या च पुराणागमगोपिवा ॥ 
चुराणागमगोप्या च पुराणागमतोषिता | 
पुराणगोचरा gat पूर्णा प्रोढविनाशिनी ॥ 

प्रहादहदयाहादगेहिनी पुण्यचारिणी | 
फाल्गुनी फकालयुनप्रीता फालगनप्रेमधारिणी ॥ 

wanes चेव फणिराजविभूषिता | 

फणाकारा फणिप्रीता फणिहारविमूषिता ॥ 
फणीशङृतसवाङ्गभूषणा फणिवादहिनो । 
फणिप्रीता फणिरता फणिकङ्कणधारिणी ॥ 
HVA फलासक्ता फराभरणभूषिता । 
फकारकूटसर्वाङ्गी फाल्गुनानन्दवधिनी ॥ 
वासुदेवरता faa विल्विक्लानकारिणी | 

वीणावती बलाकीणां बारुपीयूषरोचिषा ॥ 
बारा वसुमती. विद्या विद्याहारविभू षिता | 
विद्यावती dara पीता वैवस्वती बदिः ॥ 
वाणी विलासकरणी वराङ्गस्था वरानना | 
विष्णो्वक्षस्थरुस्था च वाग्घती बिन्ध्यगेहिनी ॥ 

निवारतरसंस्था च नीवारकुखुमोत्सुका | 

- भीतिष्ठा भयदा भानोरंशुजालसमप्रमा ॥ 

भागवेज्या WAT: पूज्या भारद्ाजनमस्कृता | 

भीतिदा भयसम्पन्ना भीमाकाराश्रख्युन्दरी ॥ 

मायाधरी मानरता मानसम्मानतत्परा | 

माधवानन्ददा माध्वी मदिरा मदिरेक्षण I 

महोत्सादगुणोपेता महती महददुभूता | 
मदिरा मोदरमिता मदिरामञ्जने रता ॥ 

यश्ोधरी थशोविधा यशोवानन्दवधिनी । 

यशाःकपूरधवला यशोदामविभूषणा ॥ 
यमराजस्वसा योगमागनिन्वप्रवधिनी । 

 यादुषानन्द्करिणी यादुवानन्दुबधिनी ॥ 
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यशभ्रीता य्मयी aga विभूषणा | 
रामरप्रिया रामरता रामतोषणतत्परा ॥ 
राकी राजक्षुटेज्या च राजराजेष्वरी रमा | 

रमणी रामणी रम्या रामानन्दप्रदायिनी ॥ 
रजनीकरपूर्णा स्याद्रक्तोत्परविलोचना | 
लाङ्कटी प्रेमसन्तुष्टा छाङ्करीप्रणयप्रिया ॥ 
छाक्षारुणा च Boal Star सीलखावती war | 

लङ्ेभ्वरगुणप्रीता लङ्कशवरदायिनी ॥ 
लवड्कुखमप्रीता लवद्खकुसुमस्रजा | 

बाला विवस्वदुगरुहिणी विवस्वतप्रेमधारिणी ॥ 
शवला शरा शल्या शरण्या श्रीः शरद्गुणा | 

षट्को णचक्रमध्यस्था सम्पदा हीषिशोभिता tt 
क्षेमा अम्वा AAT च इडा ईभ्वरवह्भा | 

उग्राख्या च तथा चोणां ऋकारा ऋस्वरोहुवा ॥ 

ल्कारवणकूरस्था लकारस्वरभू षिता । 
एकारव्णंकूटस्था एकारस्वरभूपिता ॥ | 
एष्या चैष्या तथा चोषा आकाराक्षररूपिणी | 

अंसा अक्षारवनिता सर्वागमसुगोपिता ॥ 
य इदं पठते स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तिसंयुतः | 
दिवा रात्रौ तथा खन्ध्यासमरये स मेभ्वरः ॥ 

स्तवमाश्रस्य पाठेन राजा किङ्करतामियात्। 

सर्वागमेषु पूज्यः स्यात् सवेतन्तरे स्वयं हरः ॥ 

` शिवस्थाने च शय्यायां शरन्यागारे चतुष्पथे | 

यः पठेच्छुणुयाद् वापि स योगी नात्र संशयः ॥ 
यानि नामानि सन्त्यस्मिन् प्रसङ्गान् सुरवैरिणः। 
प्राह्मानि तानि कल्याणि नान्यानि तु कदाचन ॥ 

हरनाम न गरृहीयान्न cata तुलसीदलम् | 
नान्यचिन्ता प्रकत्तेष्या नान्यनिन्द्ा कदाचन ॥ 
सिन्दुरकरवीराधैः पुष्पैर्लोहितकः garg । 
योऽचेयेदु भक्तिभावेन तस्याऽसाध्यं न् किञ्चन ॥ 



2७६ तारामक्तिदुधार्णवे 

वातस्तम्भं जलस्तम्मं गतिस्तम्भं विवस्वतः | 
वहेः शौत्यं करोत्येष स्तवस्थास्य च फीत्तेनात् ॥ 
स्त्रियमाकषेयेत् तूर्णमरीन् मदयति हटात् | 
MEAT राजदाराश्च देवानपि वशं नयेत् ॥ 
यः पटेच्छृणुयादु वापि एकचित्तेन सवेदा । 
स वीघांयुः सुखी वाग्मी बाणी तस्य aug ॥ 
स्ंतीर्थाभिषेकेन गयाधाद्धेन यत् फलम् | 

तत् रट सकलं तस्य यः पठेदैकचित्ततः ॥ 

येषामाराधने शरद्धा ये च साधितुमुताः। 

तेषां कृतार्थं aaa गतिदे वि ware ॥ 

ऋतुयुक्तकता मध्ये स्थित्वा दण्डेन ताडयेत् | 

जप्त्वा स्तुत्वा च भक्तया च गच्छेदु वै तारिकापद्म् ॥ 

अष्टम्यां च चतुदेश्यां नवम्यां शनिवासरे | 

संक्रान्तौ AES रात्रावमावस्थायां योऽखयेत् ॥ 
वषं वाप्य तु दैषैशि तस्याधीनाश्च सिद्धयः | 
ATM च या नारी Geral च याऽङ्कुना ॥ 
सरृतपत्या च या नारी दौर्भाग्यपदपीडिता। 

बन्ध्या च काकबन्ध्या च म्रृतपुत्रा च याऽङ्गना ॥ 

धनधान्यविहीना च रोगशोकाक्ुला च या | 

ताभिरेतन् महादेवि भूज्ञपत्रे लिखापयेत् it 

सव्ये भुजे च बध्नीयात् सवंसोष्यवती भवेत् । 
od पुमानपि प्रायो दुःखेन परिपीडितः ॥ 

सभायां व्यसने घोरे विवादे ugage | 

age तथा युद्धे स्ंत्रापदपीडिते ॥ 

स्मरणादस्य कल्याणि संक्षयं यान्ति दूरतः | 

पूजनीया प्रयत्नेन शून्यागारे शिवालये ॥ 

वित्ववृक्षतरे दैवि सवदा कुकमण्डङे | 

शकोरासवसंयुतीर्मक्तवुग्धेः सतण्डुलैः ॥ 
अपृप-पिष्ट-संयुतैषियैश्च यथो चितेः | 

निषेदितं च aq द्रव्यं भोक्तव्यं चाषधानतः ॥ 



पमस्तर दः 

न चेत् तदु भुज्यते मोहादु भो चं नृष्यन्ति दैवताः | 
अनेनैव विधानेन यो ऽवेयेत् परमेश्वरीम् ॥ 
स भूमिमण्डके दैवि साक्षादीशो न संशयः | 

Tega कल्याणि सवं कायं जपादिकम् ॥ 
कुरुस्वस्वकस्यैव प्रभावो वर्णितो मया | 
न शक्यते समाख्यातुं वषेकोटिशतैरपि ॥ 
किञ्चिन्मयापि चापद्यात् कथितं परमेश्वरि | 
जन्मान्तरसहस्रेण कथितुं नेव शक्यते ॥ 
कुटीनाय प्रदातघ्यं ताराभक्तिपराय च। 

अन्यभक्ताय नो दैयं वैर्णवाय विशेषतः ॥ 

HAA ACSIA भक्तिधद्धापराय च । 

महात्मने सद्ा ta परीक्षितगुणाय च ॥ 

नाऽभमक्ताय प्रदातव्यं पन्थान्तररताय च | 

न दयं देवदेवेशि गोप्यं स्वांगमे सदा | 
पठनीयं सदा दैवि सवावस्थासु सवेदा ॥ 

यः स्तोत्रं कलनामकं प्रतिदिनं भक्तथा Geeta: 

स स्यादु वित्तचयेधेनेभ्वरसमो विदयाभवे्वाकपतिः | 
सौन्दर्येण च मूत्तिमान् मनसिजः कीत्यां च शीतदयुतिः 

शक्ताः शङ्कुर पव शये विभवेभूमिपतिनान्यथा ॥ 

इति श्रीहरगौरीसंवादै तारायाः कुरुसवस्वं नाम स्तोत्रम् | 

नियष्टोमः 
अथ नित्यहोमं gata! तदुक्तं शानाण्वे- 

ager परमेशानि नित्यद्ोमविधिं चरेत् | 

सङ्कर्पस्तु-असुकवेवताप्रीत्ये एतावव्ाइतीरहं होमयेयमित्येवंरूपः। 

नीरतन्जे--नियहोमं प्रवद््यामि सर्वां येन भिन्दति | 

सपर्या स्म्यगापाद्य बिं पूवेवदाचरेत् ॥ 
ततो जपं तपेणं च स्मरेत् साधकसत्तमः। 

अलिवेभवादिकं चैवे ब्राह्मणः समुपाचरेत् ॥ 

विधिवहु वहिमानीय क्रव्यादांशं परित्यजेत् | 

ततश्व मन्त्रमुश्चाये कण्डे वा स्थण्डिलेऽपि वा ॥ 

२७७ 
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। भूमौ ary संस्तरे वहि ष्य भूमौ षा deaty वहि ष्याहसिन्ितयेत तेत्रितयेनतु। ` । 
आहुतित्रयमुत्क्षिप्य Tega ततः ॥ 
ततो देवीं Qurara परेन षोड्गाहुतिम् | 
हुत्वा स्तुत्वा नमस्कृत्य विख॒जेदिन्वुभण्डके ॥ 

करडवादाशमन्नरेकमङ्गारं aacat “करव्यादेम्यो aa” ceqera शक्िपेदिति 
सम्प्रदायः। सारसंग्रहे- 

इत्थं त॒ संस्छ{ह)ते बही देवमावाष्टा मन्त्रवित् । 
सम्पूज्य qangat पश्चविंशतिमाहुतिम् ॥ 

हनेदाज्येन हविषा feat पायसैः शुमैः | 
तण्डुरैस्तिलसंमिश्रैः केवलेर्वाथ पुष्पकैः ॥ 
अङ्कावरणदेवानमेककामाहतिं हुनेत् | 

उद्वास्य दैवं वह्निं च पूजास्थानं बजेत् ततः ॥ 
उपविश्यासने मन्त्री दद्यादु भूतबलिं aa: | 

एवं पञ्चविंशतिषोड्शाहुत्यो विक्रयः | अग्नेस्तु संस्कारो नीलतन्त्रोक्त पव कचेव्यो 
नाधिकः। “average: कमे नित्यष्ोमे न fraa” इति वरिष्टववनात्। 

विधिः aCe 
erareia—-aa आरत्रिकं कुर्यात् सवेकामाथंसिद्धये | 

सौवर्णे राजते कांस्ये लोकनेश्रमनोहरम् ॥ 

कुङ्कुमेन लिखेत् पद्मं वसुपत्रं वरानने | 
( चन्द्ररूपं चरं इत्वा तन्मध्ये मस्तके शिषे ) ॥ 
कर्णिकायां दीपमेकं घसुपत्रेथु दीपकान् | 

यवगोधुमरचितान् शकेरादुग्धसंयुतान् ॥ 
बलयाश्चितशोभाभिः शोमितान् धृतपूरितान् | 

अभिमन्श्य ततो aed रत्नेभ्व्यास्ततः परम् ॥ 

सूलमन्तरेण चाम्यच्यं ततश्चारत्रिकं चरेत् | 
तत्पात्रं ठु ATTA मस्तकान्तं पुनः पुनः ॥ 

नववारं महादेन्यास्तेन नीराजनं चरेत् | 

नीराजने मदादेव्याशक्रमुदरा परवश्येत् ॥ 
रस्नेभ्वरीषिचापि हत्रेवोक्ता- 

श्रीबीजं a पराबीजं संङिखेन् aaferen: | 
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Tat च ager: पञ्चाषिन्द्रस्थाः क्रमतो लिखेत् ॥ 
वामकर्णसमायुक्ता बिन्दु-नाव्-समन्विताः। 
धीजपश्चकमेतत् तु wave graft i 

पुवेवीजविलोमेन रत्नेशीयं नवाक्षरी । 
परा मायाबीजम्। gal लकारः। वामकर्णं ऊकारः। पूंबीजं श्रीबीजं 

पराबीजञच । पवं श्रीं at ग्लू स्टू श्लु ष्टं लं हीं off इति रल्नेश्वरी स्तिथ्यति। 
MEAT उक्ता सक्षणसग्रदे- 

विपयस्ते ad Heart वामदक्षिणदहस्तयोः। 
| aget प्रथयेच्चेव कनिष्ठानामिकान्तरे | 
चक्रमुद्रेयमुदि्ठा सवेंसिदधिकरी सद्ा ॥ 

अथ nate 
उसरतन्त्र--पौराणिकौवंदिकोश्च मूलमन्त्रेण चैव दि | 

प्रदक्षिणं प्रणामं च Hate ध्माथेसाधकम् ॥ 
यामठे- त्रिकोणाकारा AIA नतिः शक्तेः समीरिता | 

( दक्षिणाद् बायीं गत्वा दिशस्तस्माश्च शाम्भवीम् | 

ततश्च दक्षिणं गत्वा नमस्कारस्त्रिकोणवत् ॥ ) 
artery महेशस्य पृष्ठतश्च समीरिता ॥ 

शिवध्रदक्षिणे मन्त्री अधेचन्द्रक्रमेण तु | 

सन्यासब्यक्रमेणेव सोमसूत्रं न SETA ॥ 
प्रसाये दक्षिणं हस्तं स्वयं नघ्रशिराः पुनः | 

दृशये दक्षिणं पाश्वं मनसाऽपि ख दक्षिणम् ॥ 
त्रिधा च वेष्टयेत् सम्यग् देवतायाः प्रदक्षिणे | 
पकहस्तप्रणामश्च पकं वापि प्रदक्षिणम् ॥ 
अकाले वशेन विष्णोहेन्ति पुण्यं पुरा(रूतं)तनम् | 

तथा- पकः quent रवौ aa त्रीणि aang विनायके | 

चत्वारि केशवे दद्याच्छिवे ard प्रदक्षिणम् ॥ 

अथ नतिः 
ता चाऽष्टाज्खा पञ्चाङ्ग वा। तथाहि तन्त्र-- 

साष्टाङ्श्चाथ AT: TATRA सम्मतः | 
हस्ताभ्यां बरणाभ्यां च जायुभ्यां SAT AAT Il 

RR 
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meat Fea तथा वाचा चिसेनाऽष्टाङ्क शरितः । 
हस्त-जानु-शिरो-वाक्य-धीभिः पञ्चाङ ईरितः ॥ 

अत्र च नतेः प्रकारान्तरमप्युक्तं तन्त्रे - 

सम्मुखं चतुरलं च qi गोसुखमेव च। 
योनिमुद्रेति कथिता gar: पञ्च नमस्छृताविति॥ 

तत्र भूमिसंलप्नाञ्जलिः शिरःसंयुक्तः सम्मुलमुद्रा। भूमिसंलग्नोत्तानवामकर- 
तलोपरि तियेकस्थापितवामाप्राधोमुखदश्षिणकरसंयुक्ते शिरसि aquaa । 
भूमिसंलक्नालुततानाङुठा मुषशद्रयसंरग्ने शिरसि चत्तमुद्रा। केचित् qa—aea- 
दयाङ्गुलीप्रेथयित्वा व्यत्यस्ताङ्ठदवयनिवेशनेन वृ्तमुद्रेत्याहुः। मूमिसंख्म- 
विस्तारिताङ्गुलीक-संयुगाकारकरद्रयोपरि शिरःसंयोगे गोसुखमुद्रा। योनिमुद्रा 
प्रसिद्धेति साम्पदायिकाः। कुलारणवे- 

ृताचेनादिकं सवं समन्तरोदपुरःसरम् | 

द्तःपूर्वा दिमनुना दैवताय समर्पयेत् ॥ 
भन्त्रोद्धारः acaae— 

वदेदितःपदं ga भ्राणबुद्धिं ततो वदत् | 
देहधर्मांधिकारतो जाग्रतस्वप्नसुषुपिषु ॥ 

वदेत् सर्वास्ववस्थासु वाचेति पदमुश्चरेत् । 
कमेण चेव हस्ताभ्यां पदभ्यामुकत्वोद्रेण च ॥ 
वदेच्छिश्ना च यच्छब्द स्मृतं यत्पदमुच्चरेत् | 
उक्तं च यत् Bd यच्च सव ब्रह्मापेणं मवतु ॥ 
स्वाष्ान्तश्चापि संप्रोक्तो ब्रह्मापेणमनृत्तमम्। 

समपणप्रकारस्तु शेवागमे- 

इत्य्धोदकसुत्खज्य किंञ्चिह् वैवस्य दक्षिणे | 
करे antag विद्धान् ङतमाराधनं प्रिये ॥ 

ara देवानां वामहस्ते समपंणम् | “वामहस्ते समर्पयेदि'^ति धीरधुङामणि- 

वचनात् । ततो दैवतां विसजयेत्। aga हसपरमेभ्वरतन्त्रे- 

संहारसुद्रां बहुध्वाऽथ तेजोरूपां महेश्वरीम् | 
विभाव्य पुष्पेणोद्धुत्य वदच्छरासाध्वना शिषे ॥ 
प्रवेश्य दादशान्तस्थ-सहस्नारसरोरुदे | 
feng मध्यनाड्यां तामानीय हृदयाम्बुजे ॥ 
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संस्थाप्य सम्यक् सम्पूज्य स्वात्मानं तन्मयं स्मरेत् । 

संहारमुद्रा AA — ger करौ रत्वा अङ्ुलिभ्योऽन्यमध्यतः । 

परिवत्यं aa: gate तज्ञन्यौ सरलाङृती ॥ 

विसजने निगदिता gar संहारसं क्षिका | 

इति तन्त्रोक्ता। ततो निमाल्यवासिनीं पूजयेत्। aga कुलमूलावतारे- 

रेशान्यां मण्डल scar द्वारपद्मविवनितप् । 

विसर्जनार्थं निर्माल्यधारिष्याः पूजनाय वे ॥ 

लेष्यवोष्यान्नपानादि-निर्माल्यस्रगविलेपनम् । 

निर्मादयभोजनं तुभ्यं ददामि श्रीशिवाक्लया ॥ 

इति मैवेचरोषं तु दत्वा नत्वा विसजेयेत् | 

निरमाव्यं मस्तके धाय मूलमन्त्रेण मन्त्रिणा ॥ 

प्राश्य पादोदकं देवीनैवे्ं विभजेत् fet | 

agen: स्वयं भुक्त्वा तन्मयो विहरेत् सुखम् ॥ 

इति महामहोपाध्याय-टक्क्कर-श्रीनरसिंहविरतिते 

तारभक्तिसुधाणवे तारानिष्यार्चनविधिः 

पश्चमस्तरङ्ः ॥ ५॥ 
ज~ ~ स सकाम भा-क 

(न~ > 
~" - ~ 

दवेवाष्ठन्थमातृकान्तरात् संगृहोतोऽष्टवत्वारिशदधिकशततमपत्र मुद्रिता कोऽत्र सुद्रधत- 

ब्राह्मणस्य सदानिषेधः। क्षत्रियस्य संग्रामकाले विकरस्य संप्रामासम्मवात् । 

वैश्यस्य धनप्रयोगकारे अन्यथा विकङतया विंशतिदाने कतव्य शतादिदानापक्तेः। 

नव कदाचन" | alga पेयेत्यथः | अन्यथा-“सवांः शस्य संप्रोक्ता यत्र वा 

ag भुविर्भवेत्” इति वचनेन विरोधापततः | एवं “पूजनीया कलौ दैवी केवलैरास्वै" 

रित्यत्र “सर्ववर्ण"रित्यन्वेति। सर्ववर्णशब्दश् ब्राह्मणेतरपर इत्यवधातन्यम् | 

भथ -क्षीरृक्षसमुदुमूतं बाक्षं वट्करसम्मवम् | 

मधुपुष्पोद्धवं क्षेयमासवं तण्ड्लोद्रवमिति ॥ 

भैरवतन्श्रेण क्षीरादिपदानामासवविशेषे परिभाषणात् ब्राह्मणस्यापि तश्रा 

धिकारः प्रतीयत इति चेत्। अत्र प्रतिमाति-क्षीरादिना कथं मैरेयफरुमित्यन्रेद् 

चनम् । तेन क्षीरवृश्षसमुदुमूतं वाक्च मरेयमित्यथेः। एवमग्रेऽपि । अन्यथा 

तीरषृष्षपवावैरवे परीत्येन प्रयोगापत्तेः। 

"अनुषाचमनुकल्वा तु न विधेयमुदीरयेत्” इति स्यायात् चण्डुलोदुभवमोदनः। तेन 
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 शृद्रस्यापि भोदनस्थाने भासवमेव । aura तेन पृथगोदनं ब्राह्मणादिभिरसवं घ 
न देयमित्यर्थः | लिलितवचनात् | “ard शरद्रस्य card पकमुच्छिष्टमुश्यते, इत्यादि 
wate! न च शुक्रशापस्य ब्राह्मणविषयत्वेन सुरायां तदुशारविधानानुप- 
पत्तिरिति वाच्यम् । शद्रमात्रस्य तदधिकारे शास्त्रसिद्धे शुक्रशापोद्धारषिधानस्या- 

दृष्टाथंत्वात्। कि च ^रेन्दरथा गाहेपत्यसुपतिष्ठत'' इत्यादौ लिङ्कापेश्षया qafte 
शापमोचनविधानकट्प्यमैरेयदान विधानापेश्चया “ब्राह्मणो मदिरां दृश्वे"त्यादिनिषेध- 
विधेः श्रौतस्य बलवस्वं युक्तिसाम्यादिति । एवं च वास्तुयागादौ सुराप्राकारक(?).- 
मन्तरस्यापि पाठोऽदृष्टाथं पव | वन्नपुष्पाभावेऽपि “aged प्रतीच्छ स्वाहै"त्यादि- 
मन्त्रवदिति । ब्राहमणेतरवर्णानामासवालामे विजयोपादानमप्युक्तं विजयाकल्पे-- 

संविव्ानन्दयो्मध्ये संविदेव गरीयसी | 
संवितप्रयोगस्तेनेह पूजादौ साधकोसमैः | 
कत्तेव्या च महापूजा करणीया सुनन्दितैः ॥ 

सा पुनश्चतुर्धा ब्राह्मणी क्षत्रिया fear gay च । भ्वेतरक्तपीतष्टष्णविभेदतः। 
संविदे ब्रह्मसंमूते ब्रह्मपुत्र सदानघे | 
भैरवाणां च दत्वा त्वं पवित्रा भव सवेदा ॥ 
do ब्राह्मण्यै नमः स्वाहा ब्राह्मणीं शोधयेदिति । 

सिद्धमौरिप्रिये दैवि हीनबोधप्रबोधिते ॥ 

राजपरजावशकरी शश्रुकण्ठनिसुदिनि। 

ॐ क्षत्रियाय नमः स्वाहा क्षत्रियां शोधयेत् ततः ॥ 

अनक्ञनेन्धनदीपाचि-ज्वाङागने क्षानरूपिणि | 

भआनन्दस्यागमं fifa सम्यग् art प्रयच्छ मे ॥ 

ft वैश्यायै नमः स्वाहा वेश्यां च शोधयेत् ततः | 

नमस्यामि नमस्यामि योगमागेप्रदर्शिनि। 

इ्यैटोक्यविज्ये मातमंमाधिकफला Ae ॥ 

gat श्राय नमः स्वाहा श्रा च शोधयेत् ततः। 
यद्वा दकेनैष मन्त्रेण सर्वाः शोधयेत् | तदुक्तं तत्रैव-- 

भूते अणतोद्रवैऽग्ृतवषिंणिपव्ं ततः | 
आकर्यपददन्ह्रं fafa दैहिपदं ततः ॥ 

सव मेऽथ ततो ध्रयात् `" ""“'"“ । 
१०९७७९७ ००७०७०९०१००७८९०१९० ® 98७68669 



a GAACATH: 

सप्तधा वापयेद् HATHA मन्त्रं समुच्चरन् | 

TAT ARES तथा वत्वाल्यमुद्रया ॥ 

fata तर्पयेद् भक्तथा साधकः सिद्धिमानसः। 

पै षव्वद्-पदं garg वागूवादिनिपदं ततः ॥ 

मम frend स्थिरीति भव atts ततः | 

सस्ववशडरी स्वाष्टा मन्त्रेण जुहुयान्मुखे ॥ 

नन्वेषु षचनेष्वधिकारिणामधरतेः कथं ्राह्मणेतरपरतोच्यत इति aa— 

MAH AHS वस्तु वजेयेत् चणकादिकम्। 
RUSH पातकी यस्मात् धर्मो वेदविदां वर ॥ 

ब्राह्मणस्तु सुरां दत्वा व्राह्यप्यादेव दीयते | 

स्वगा्ररुधिरं दत्वा स्वात्महत्यामवाप्लुयादिति ॥ 

RAR 

वैरवतन्त्रवचनाह् Tet । ततः प्राणायामादिकामात्मशुद्धिमारमेत । तदुक्तं 

कुलाणवे-सस्नानमृतसंशुद्धि-प्राणायामादिमिः प्रये । 

षड्ङ्गायसिलन्थालेरात्मशुद्धिरितीरिता ॥ 

अथ प्राणाच्च 

तत्रादौ प्राणायामः। सनत्क्मारीये- 

सुखासने समाविश्य प्राणायामं विधाय वे । 

भूतशुद्धिं ततः कृत्वा न्यासं छयांदनन्तरम् ॥ 

कुर्भसम्भवः-- 

[ इ eee ee 



षष्टस्तरद्भः 

अथ पाघ्रापिणम् 
अथ ब्राह्मणातिरिक्तवीरश्येत् तदा विसजेनानन्तरं ताहृशदिल्यश्चेत् तव्। ब्रह्मा- 

पणात् sre प्रथमं गुरवे east समक्तथाऽचं यित्वा दैयम्। तथाहि तन्बर-- 
ततः श्रीगु दरूपाय साक्षात् परशिवात्मने | 

कराभ्यां पात्रमुदुत्य सद्वितीयं निवेदयेत् ॥ 

भावचृडामणावपि-त्रिपात्रपक्षे-- 
अ््यभाण्डं त्रिधा GAT गुरवे चेकभागकम् | 

एकं कुलाय दत्वा वै सैकेन दैवतपंणम् ॥ 

RoI शक्तये । तथा कुला्णवेऽपि- 

अनिवेद्य तु यः शक्तौ gored निषेवते। 

निष्फला तस्य सा पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 

दैवतपेणं पानर्पमेव । तथाहि कुरार्णवे- 
आत्ममूलत्रिकोणोचयत्सूयंकोरिसमप्रमे | 

कुण्डस्याकतिचिूपे ले द्रव्यं समन्त्रकम् ॥ 

समयाचारेऽपि-कुण्डरीतपंणा्थं च भोगपात्रं समाचरेत् | 

 अन्तःशक्तिमनुस्मरत्य तपयेद् दैहदैवताम् ॥ 

कतौलिकेभ्यो वीरपात्रादपरशक्तिभ्यो योगिनीपात्रादमृतं शश्वद्धि दर्वा स्वयं 

स्वीकुर्या दित्यथिकपात्रतापक्षे। इला्णवे- 

निमन्त्र न पिबे द्रव्यं प्रायधित्तं विधीयते ॥ 

मतस्तश्रैवोकः- श्वं पवित्रमसरतं पिवामि भवमेषजम् | 

पशुपाशसमुच्छेदकारणं भेरवोदितम् It 

विस्स्वातन््यसारत्वात् तस्यानन्दमया(त्वतः)त्मनः | 

तन्मयत्वाच्च भावानां भावाश्चान्त्िता रसे ॥ 

स्वस्वातन्ष्यविकाशाय सुरसस्तेन पीयते | 

तस्मादिमां सुरां दैवीं पूर्णोऽहं तां farcry ॥ 

अन्त्रेणाऽनेन देवेशि मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् | 

भनाङ्रमनाः कुर्यादलिपानं शनेः शनेः ॥ 

पानमेदफलोष्लासप्रमाणस्थितिलक्षणम् । 
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अविक्ञायाचरेडु यस्तु स भवेदापदांपदम् ॥ 
पानमेवस्तक्रैव- पानं च त्रिविधं भोक्त दिव्थवीरपशुकरमात् | 

दिव्यं दैव्यप्रतः पानं वीरं मुद्रासने कृतम् ॥ 
स्वेच्छया पशुवत् पीतं पशुपानं तदुच्यते | 

फलं तु-मन्त्रसंस्कारसंशुद्धाशुतपानेन wa fe | 
जायते दैवताभावो भवबन्धविमोचकः ॥ 

इत्यादि तत्रेवोक्तम्। प्रमाणमपि तत्रेव- 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च ATA व्यवस्थितम् | 

तस्याऽमिव्यञ्जकं मत्वा यो गिभिस्तेन पीयते ॥ इत्यादि । 
उहछठासमेदस्तत्रैव--आरम्भस्तरुणश्चैव यौवनः Me एव च। 

तदन्तशोन्मनाश्चानवस्थाख्यश्चैव AAA: {I 

MIT लक्षणम् 
AAA स्यादारम्भः कथितः कुलनायिके | 

कथितस्तरुणोह्छासस्तरुणं सुखमम्बिके ॥ 

यौवनो मनसः Aras: कथितः प्रिये | 

स्खलनं दूङमनोवाचां प्रौढ इत्यभिधीयते ॥ 
स्वाभीष्टचेष्टाचरणं प्रीढान्तः परिकी तितः | 
उन्मनाः पतनोत्थाने मुच्छना च FEAT: ॥ 
देहेन्ध्ियाणामवशश्चानवस्था निगद्यते | 

AAAI मन्त्रपूर्वं कत्वमद्धितीयाग्रतचुटु कत्रयपानस्यारम्भत्वपरधनाम्नाय दव । 
भत्र च तच्वशुद्धः प्रकारान्तरस्योक्तत्वात्। णवं चाम्नायान्तरे वारत्रयग्रहणमारम्भ 
इति प्रतिमाति। स्थितिमेर्यादा। सा यथा- 

निःशङ्को fat धीरो fest निष्डुतूहटः | 

निर्णीतवेदशास्त्रार्थो वरदां वारुणीं पिवेत् ॥ 

दैवान् पितत् समभ्यच्यं देवीशास्त्रोक्तवत्मना | 
गुरुन् स्मरन् पिबन् मयं खादन् मांसं न दोषभाक् ॥ 

पितरोऽत्र गुरुपरमगवादय पव । तथा- 
सन्येनोदुत्य पात्रं तु मुद्रां कृत्वाऽपस्यतः। 

यथाविधि दवितीयेन गृह्णीयान् मन्जसुखचरन् ॥ 

sat शुद्धिम् । दितीयेनेवि स््योगे तृतीया । 

qos Estee, 
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aati विना पानं केवलं विषभक्षणम् | 
चर्वणं भजिंतवणकावीनाम् | 

श्रीचक्रस्य कुलद्रन्यं यः पशुम्थः प्रयच्छति | 
स्नेहाह्ोभादु wag वापि स भवेद् योगिनीपशुः ॥ 

यथाधिकारं तत्रापि कत्तव्य पात्रमेखनम् | 
अदीक्षितैरनाचारेरतन्त्र्ेरवेवतेः ॥ 
दूषितैः समयश्रषठेनं यादु व्रष्यसङ्गतिम् | 
अभिष्ठम्मन्यमानेश्च प्रपश्चव्रतचारिभिः ॥ 
पशुभिः क्षुद्रकमस्थैनं कुर्यादु erage | 

स्वपाश्रस्थितहेतुं च न वद्यादु भैरवाय च ॥ 
यदि दद्यान् महेशानि वैवताशापमाप्तुयात् | 

भैरवाय साधकाय । तथा- 

सोतोभेदेन वा Hat कौ लिकः Waray | 

कदाचिदतिविश्रम्मे aaa भआाम्नायस्यैक्ये च ag कुर्यावित्यथंः। तथा- 
पूवंदक्षिणयारोक्यमुवक्पश्चिमयोरपि | 
तस्मिन् क्रमाचनपरर्वीरेः स्वस्वद्वशौरपि ॥ 

कामिनीभिश्च तत् कुयात् सोतसां च चतुष्टयम् | 

इत्यनेन ऊर्वाम्नायस्य न केनाप्यनेनेक्यवदुपयार इति ध्वनितम्। तथा- 

शक्तयु fod fitg द्रव्यं वीरोच्छिष्टं च sao | 
आत्मोच्च्छिष्टं न दातव्यं परकीयं न भक्षयेत् ॥ 

परकीयं परयुरषोच्छिष्टम्। तत्रापि विशेषस्तत्रेव- 
गुरुशक्तिसुतानां च गुरुज्येष्ठकनिष्ठयोः | 

स्वज्येष्ठस्यापि atte खावेश्नान्यस्य पाषंति ॥ 
उच्छिष्टं भक्षयेत् स्त्रीणां ताभ्यो नैव प्रदापयेत्| 
कनिष्ठानां स्वशिष्याणां ददात् स्वोचिष्टमम्बिके ॥ 

दयात् स्नेहेन यो ऽन्येभ्यः स भमवेदापदांपदम्। 

भआसवोच््छिष्टपात्रं तु यो गृहणाति विमृहधीः ॥ 
स्नेहालोभादु ware वापि दैवताशापमाप्तुयात् | 

भत्र ऽयेष्ठकनिष्ठता सतीर्थ्यानामुपदेशक्रमेणौव | तथाहि-ख्यामके-- 
धाछोऽपि दीक्षितः qd ste: qa Garr | 
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दिजोऽपि दीक्षितः पश्चादन्त्यज्ः पूवेदीक्षितात् it 
दिजः कनिष्ठः स stg इति शास्त्रविनिश्चयः | 
यावन्न वलते gieatra चरते मनः il 

| तावत् पानं प्रकुर्बोत पशुपानमतः परम् | 
` तथाच यौवनोष्ठासपयंन्तमेव पानं कततेव्यमिति भावः। et तु पूर्णाभिषिक्ल- 

रदितानाम् । भमिषिक्तानां तु सप्ताप्युल्ासा विदहिताः। तथाहि तत्रैव-- | 
पू्णांभिषेकयुक्तानां पानं दैवि निगद्यते । 
कराभ्यां पात्रमुदत्य स्मरन् मूलं च पादुकाम् ॥ 
आगलान्तं पिबेन् मयं स मुक्तो नात्र संशयः। 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति yas ॥ 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते | 
आनन्वात् तृष्यते देवी मुच्छनाद् भैरवः स्वयम् ॥ 
वमनात् सवेदैवास्तु तस्मात् त्रितयमाचरेत्। 

FATIMA Haat Bet पीत्वा स्खलन् मुहुः ॥ 

भूमौ पतति तस्याङ्के गलन्ति यदि रेणवः। 
तावत् कार रेणुखंश्यं ब्रह्मलोके ada ॥ 

तथा-पीत्वा पीत्वा जपित्वा च मुक्तः फोरिकुटः सह | 
बरह्मरोके वसेह दैवि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
तत्रेव व्याप्तिमाप्नोति न पुनः safe | 
पीत्वा च पूजयित्वेशीमी शत्वं खमते धुवम् ॥ 
तत्रैव लयमाप्नोति पुननेव विवतंते | 

aft) शदे छु कौलिकानामावश्यकम्। aga हरगौरीसंवावे-- 
निषेदितं तु ag देव्ये भोक्तव्यं चावधानतः। 
शन्न चेदु भुज्यते मोष्ाद् भोक्तुं नृत्यन्ति दैवताः ॥ 

अथ पञल्यत्रयाभगः 

कमारीतन्श्रे-ततस्तुत्वा नमररूत्य कुयात् सम्भोगमेरनम् | 

Raat तु सम्भोगो देवताप्रीणनं भवेत् ॥ 
तथा- नटी कापालिनी वेश्या रजकी नापिताङ्खना । 

ब्रह्मणी THAT च तथा गोपालकन्यका ॥ 

भाराकारस्य कन्या च नघ कन्याः Scene: | 
दद 
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tare काञ्चिदानीय ततस्तवुयोनिमण्डके ॥ 
पूज्ञयित्वा महादेवीं ततो मैथनमाचरेत्। 

देवीयामरे-भथ पूजाफलं वक्ष्ये उत्तरोत्तरतो वरम् | 
स्वशक्तथा अयुतं पुण्यं परशक्तिप्रपूजने ॥ 
ततो वेश्याऽधिका ज्ञेया रजकी च ततोऽधिका | 
रजक्थाः क्षुरकी श्रेष्ठा क्षुरक्याश्चमेकारिणी ॥ 
ततोऽधिकतरा प्रोक्ता हेतुनारी वरानने | 

ततोऽप्यन्त्यजसम्भूता चाण्डाली च ततोऽधिका ॥ 

ततो मातङ्धिनी श्रेष्ठा मातङ्गाः geet तथा । 
पुक्कश्या अक्षता श्रेष्ठा ततोऽतिसूदती स्मृता ॥ 
सुन्दरी पुरतः that प्रीतिमत्यनुराशिणी | 
तत्परा परमेशानि उन्मत्ता शुभलक्षणा ॥ 
समयाचारसम्पन्ना APART WAT AT: | 
विदग्धास्त्वप्रसूताश्च stterasaagza4: ॥ 
ad गुणसमायुक्ताः पूजयेत् सवेयोषितः। 
आत्मीया च परा चेव शक्तिमात्रं महेभ्वरि ॥ 
मन्त्राधिदेवताघुद्धधा पूज्याः सर्वोपचारकेः | 
विविधः फलताम्बुरवेस्त्रालङ्कारहैमभिः ॥ 
सम्पूज्य विधिवद् भक्तथा बहुहेतुं पदापयेत् | 
सखम्भोगवासनां धृत्वा यः कु्याच्छक्तिपूजनम् ॥ 

स दाखिव्रिथमवाप्नोति नारकी च भवेदु धुवम् । 

वीरुङामणावपि--मानीय युवतीं रम्यां कुरकमंविशालिनीम् | 

बोड्शाब्देन युवतीं पीनोन्नतपयोधराम् ॥ 

उन्मत्तां मत्तमातङ्खीं मदाधरूणिंतलोचनाप् | 
सगशावकनेत्रां च शारदीं श्दुह्ा सिनीम् ॥ 

क्रोधलोभमयदम्भमोहमायाविवजिताम् । 
स्वामिधमररतां सत्यवादिनी च सदाशुचिम् | 
गणिका नरी चाण्डाली जीवनी जारजाऽथषा ॥ 
योगसुद्राधर नार्यो चमंकारी च चित्रिणी ॥ 

 चतुवंर्णखमायुक्ता उत्तमा wager | 
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वामभागे समाङिल्य sad पद्मवत्तुटम् ॥ 
9वेतरक्तसमायुक्तं नीर सिन्दूरववितम् | 
साधकः प्राङ्मुखो भूत्वा देवीं प्रत्यङ्मुखा यजेत् ॥ 

पीटशक्तिबिधानेन नवशक्ति प्रपूजयेत् । 
रतिः प्रीतिः प्रिया कान्तिः कामिनी काममालिनी ॥ 
कन्दपेदलनी दुर्गां भाविनी नव शक्तयः | 
वियदुगङ्खं समुश्चायं मनुबिन्दुकलान्वितम् ॥ 

 महाप्रेतपदं पश्चाद् धुृदयान्तमिमं मनम् | 
मूलमन्त्रं समुच्चायं सम्बुद्धधा तारिणीपदम् ॥ 
cafe च पदं पश्चात् पादुकाभ्यां पुनः पुनः | 
ग्रहीत्वा वामहस्तेन आसने चोपवेशयेत् Il 

रक्तचन्दनलि्ाज्खीं रक्तपुष्पविभूषिताम् | 
स्वालङ्कारसंयु्छां विवस्त्रां पूजयेत् प्रिये ॥ 
वारुणीमद्मत्तां च हावभावसमाच्रताम। 

यावदाकण्डपयन्तं तावत् पानं प्रदापयेत् ॥ 
ध्यानं कुर्यान् महेशानि TEL AHA | 

ताघ्रचूडाशिखाकारं गजवक्त्रसमप्रभम् ॥ 

तत्रस्थां चिन्तयेद् दैवीं विद्यां भुवनमोदिनीम्। 

तारं वे हदयान्ते च पश्चान् मदनमन्दिरम् ॥ 

चतुथ्येन्ते aang दैवि भगे पुष्पं विनिःक्षिपेत् । 

्क्षाद्य छरुद्रव्येण गन्धपुष्पैः समचेयेत् ॥ 
धूपदीपादिकं TAT पश्चादावरणं यजेत् | 

इच्छा ज्ञाना क्रिया पश्चाहु वामा ज्येष्ठा च रौद्विका ॥ 

रतिः प्रीतिस्तथा कामं पुष्पबाणधचुधंरम् | 
वसन्तं पूजयेत् पश्चात् पत्राङ्करसमन्वितम् ॥ 
fear पूजयेद् देवि अिस्यन्दसमन्वितम् । 

विरञ्चिं पूजयेश्नाभ हदये च हरं हरिम् ॥ 

स्तने वक्त्रे महेशानि faghe पूजयेत् ततः। 

कामेशी चैव aaa परा तु भगमालिनी ॥ 

भुवोमूले महेशानि पञ्चुवाणान् प्रपूजयेत् | 
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वामाद्या व्राविणीं मूध्नि sftarat क्षोभिणी पदे ॥ 
git वशीकरिणीं वक्रे गु ष्टं बीजपू्िंकाम् । 

भाकर्षिंणीं हदि पुनः सर्वान्तमंगुसंयुताम् ॥ 
सम्मोदहिनीं क्रमादेवं धाणपूज्ेयमीरिता | 
कर्णयोः पूजयेच्चक्र भानं चन्द्रं कमेण च ॥ 
रसनायां वहं सम्पूज्य नेतरे नक्षत्रमालिनीम् | 
प्राणं सम्पूजयेदु घ्राणे आशायां त्रिपथगामिनीम् ॥ 
अक्षोभ्यं पूजयेन् मूध्नि गन्धपुष्पोपचारकैः | 
पुष्पमालां TS ATTA शक्तथा AW बुधः ॥ 

greta तु- मशकं गजदन्तस्य हेमसैप्यादिनिमिंतम्। 
विशुद्क्षौमरवितां तुटिकां तत्र योजयेत् ॥ 
पुष्पांश्चाकीयं मध्ये तु कपूरस्य रजस्तथा | 
मण्डकादींस्तत्र दैवि उपयुपरि शैलजे ॥ 
मण्डूकं पूजयेदादौ स्वरं कालाग्निसन्निमम् | 
AVAL HA च तथानन्तं वराहकम् ॥ 
पथिवीं च तथा कन्दं ate पद्मं दटं तथा। 

केशरालि च सम्पूज्य कर्णिकां पूजयेत् ततः ॥ 
मञ्चक च समभ्यच्ये तत्र पादचतुष्ये | 

धमं gat च वैराग्यमरश्चयं च क्रमादु यजेत् ॥ 
Ayal पूजयेदेतांस्तत्पादानां समीपके | 
भात्मान्तरात्मपरमन्ञानात्मानः प्रपूजयेत् ॥ 

मञ्चकाज्ेषु सम्पूञ्य गुणश्रयमथाचयेत् | 
edt gaunt रम्यां सवंलक्षणटक्षिताम् ॥ 
नानालङ्कारसुभगां स्ववशां शारवामिव | 

पूजयेत् परमेशानि पञ्चकामशरस्तथा ॥ 
वडुकादीश्चतुविशषु पूजयेत् सिद्धिहेतवे | 
agai विन्यसेत् तस्या दहे कामशरान्विताम् ॥ 
त्रिकोणं विन्यसेन् मूध्नि तश्र पूजां यजेत् क्रमात् | 
त्रिकोणमध्ये बालाख्यां कामेशी परिपूजयेत् ॥ 
गणेशं च कुलाध्यक्षं तथा wet सरस्वतीम् | 
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` त्रिकोणेषु च सम्पूज्य वसन्तं मदनं प्रिये ॥ ` 
स्तनयोः पूजयेत् पश्चान् सुखे तस्याः कलाधरम्। 

वाग्भवं कामराजं च स्त्रीबीजं कामराजकम् II 

हसव्ठेमात्मकं TAT आधारशक्तिमुच्चरेत् | 
oftangat ततो दत्वा पूजयामि वदेत् ततः ॥ 

अनेन मनुना तस्या ककारे सुमनोहरम् | 
त्रिकोणं तत्र संलिख्य सिन्दूराद विंशोषतः ॥ 
वटुकं योगिनीं चेव Aang गणेश्वरम् | 
went सरस्वतीं चेच पूजयेत् तत्र सुन्दरि ॥ 
कामबीजं समुच्चायं कामराजं ततः परम्। 
ध्रीपादुकां ततो द्वा पूजयामि वदेत् ततः ॥ 

दक्षपादतले दैवि पूजयेन् मचुनाऽमुना | 

वं वसन्तं समुच्चायं नादहीना रमा ततः॥ 

पादुकां पूजयामीति तस्या वामकरे न्यसेत् | 

शक्तिबीजं समुच्चाये सोमपाद्पदं ततः ॥ 
श्रीपादुकां ततो दत्तवा पूजयामि स्तनद्वये | 
आरोहक्रमतः कामकलान्याक्तं चरेत् सुधीः ॥ 
श्रद्धा प्रीती रतिश्चैव धृतिः कान्तिमेनोहरा | 
मनोरमा मनोरामा मदनोन्मादिनीति च ॥ 
मोहिनी दीपिनी चेव शोषिणी च वशङ्करी । 
रञ्जनी सुभगा दैवी षोडशी प्रियवशेना i 

अकारादिस्वरोर्याः कलाः कुसुमधन्वनः। 
पूषाऽर्यमा सुमनसा(?) रतिः प्रीतिस्तथा धृतिः ॥ 
ऋद्धिः सौम्या मरीचिश्च दशमी चांशुमादिनी | 
भङ्किरा शशिनी चैव छाया सम्पूणंमण्डला ॥ 

पुिश्चैवाृता चेति कलाः सोमस्य षोड़श | 
धकारादिस्वरयुताः पूजनीया मनीषिभिः ॥ 
दृक्चे पादादिपूधान्तं वामे मूधांदि सुन्दरि | 
पादान्तं पूजयेत् Bal: कडा वे कामसोमयोः ॥ 

तुश्वान्तरे-पृष्ठवंशात् समारभ्य शिरोऽन्तं कामचापकम्, 
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विन्यस्य विधिवन् मन्त्री पूजयेत् तत् तु धनि ॥ 
धर्मात्मकं TAM कामचापपवं ततः | 
पादभीपादुकां दर्वा पूजयामीति पूजयेत् ॥ 

मूध्नि पादे सुखे ga हदये च यथाक्रमात् । 

पञ्चबाणः पश्चबाणान् यथास्थानेषु पूजयेत् ॥ 

व्रां द्रावणपदं STAT बाणपादपदं Aa: | 

श्रीपादुकां वदेत् पश्चात् पूजयामीति पूजयेत् ॥ 
हीमात्मकं समुचये उन्मादबाणमुच्चरेत् | 

पादशध्रीपादुकां द्वा पूजयामीति पूजयेत् ॥ 

कामबीजपदं दत्त्वा मोहबाणपदं aa: | 

पादश्रीपादुकां दरा पूजयामीति पूजयेत् ॥ 

ठछामात्मकं समुच्चायं सन्दीपनपदं ततः | 
बाणपाद्पदं दा श्रीपादुकां ततो वदेत् ॥ 

पूजयामीति सम्पूज्य रोषबाणं समुच्चरेत् | 
शोषणं च समालिख्य बाणपाद्पदं ततः ॥ 
श्रीपादुकां ततो दत्तवा पूजयामीति पृजयेत्। 
छलाटमण्डले पश्चात् त्रिकोणं पूजयेत् ततः ॥ 

वाग्भवं शुभपादं च श्रीपादुकां ततो वदेत् | 

पूजयामि ततो TAT दक्षरेलासु पूजयेत् ॥ 

हीमाठप्रकं समुच्चाये भगपादपदं aa: | 
श्रीपादुकां ततो द्वा पूजयमीति पश्चिमे ॥ 
कामबीजं समुच्चार्य भगसपिःपदं ततः | 
श्रीपादश्ीपदं दवा पादुकां च ततो वदेत् ॥ 

पूजयामीति चोचायं पूजयेदु बामपाश्वके । 
ह सौरात्मकमाटलिख्य भगाव्टपदं ततः ॥ 
पादश्रीपादुकां द्वा पूजयेन् मध्यवेशतः। 
श्रीउङ्ीशीपदं दत्वा दैवीमुङ्ीभ्वरीं ततः ॥ 
नाथदेवपदं दत्वा श्रीरक्ताम्बां ततो षदैत् | 

श्रीचयानाथमाटिख्य पादश्रीपावुकां ततः ॥ 

पूजयामी्यहीयाने पूजयेद् हदि सुत्त | 
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श्रीपदं च समालिख्य जाङन्धरपद् ततः ॥ ` 

महापीठे समालिख्य नाद्टीना रमा ततः | 
जाटेभवरी-पदं दरवा दैवी जाली समारिखेत् ॥ 

नाथदेवपदं SAT श्रीजालाम्बापदं Aa: | 

श्रीषष्ठीशपदं दत्वा नाथ देवपदं ततः ॥ 

पादश्रीपादुकां दत्त्वा पूजयामीति पूजयेत् । 
अनेन मुना दैवि पूजयेन्. नाभिमण्डले ॥ 

श्रीपदं च ततो दरवा पृणभ्वरीं वदेत् ततः। 
दैवीधीपादश्रीपुणे-नाथदेवपदं तथा ॥ 

श्रीचामुण्डापदमाभाष्य दैवीश्रीपदमालिखेत्। 

उङ्कीशनाथमालिष्ठय दैवपादपदं ततः ॥ 

श्रीपादुकां तता दत्तवा कामेश्वरीं पदं ततः। 

दैवीश्चरीपदमाभाष्य कामेश्वरानन्दनाथ च ॥ 

श्रीमहापदमाभाष्य तुष्टाम्बाश्रीपदं ततः। 

मिश्रीशनाथमाभाष्य पादश्रीपादुकां aa: Il 

पूजयामि ततो दत्वा पूजयेत् RTARTA | 

गरृह्यपीटस्य वामे तु गुरुपङ्क्तिं यजेत् सुधीः ॥ 

अनङ्गकुसुमाद्येन हृत्सरोजे यजेत् पुनः | 
वाग्भवं sat समुच्चाये व्लीमात्मकं वदेत् ततः ॥ 

sat व्लुं Sy: समुच्चायं मन्त्रेणानेन साधकः | 
योनिमुद्रां प्रदशर्याथ योनौ क्षोभं विचिन्तयेत् ॥ 
वाग्भवं कामराजं च स्त्रीबीजं तदनन्तरम् | 

क्षोभणी नाम विधेयं स्तनयोः क्षोममाचरेत् ॥ 
योनिमुद्रां प्रदश्याथ शनैरेव हि साधकः | 
वाग्भवं स्फः समुच्चायं oS Sait Sei च ततो TTL ॥ 
क्वीमात्मकं समुच्चयं हीमात्मकं समुच्चरेत् | 
MAAR ततो eat तस्याः क्षोभं विचिन्तयेत् ॥ 

काषिणी नाम fad faraty योनिमध्यतः। 

ततः परानन्दमयो भूत्वा निभेरमानसः ॥ 
चिन्तयेक्निजधिधाया बीजं भूषन सरोजके) 
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ततस्तस्या योनिमध्ये मूलमन्त्रश्च साधकः ॥ 
पुष्पाञ्जलिन्रयं दस्वा ततः क्षोभं विचिन्तयेत् | 

हानारणवे- दूतीदेदृतान् न्यासान् स्ववेदहेऽपि विचिन्तयेत् । 

वीरुडामणौ- अथ न्यासं परवक्ष्यामि शिवात्मानं विभावयेत् | 

शिवात्मानमिति शिवमात्मानमित्यथेः। तथा - 
पञ्चवक्त्रो महादेवं RIAA न्यसेत् क्रमात् | 

ईशानः सवेविद्यानां शशिनी पथमा कला ॥ 
ईश्वरः सवे विद्यानामङ्कदा तदनन्तरम् | 
बरह्माधिपतिः शब्दान्ते ब्रह्मणोऽधिपतिः पुनः ॥ 
Rawal शिवो मेऽस्तु मरी चिसंपुरं न्यसेत् | 
सदाशिवो समुच्चायं अशुमालिन्यथापरा ॥ 
तत्पुरुषाय विद्महे कलाशान्तिरितीरिता | 

महादेवाय धीमहि कलाविधा तथैव च ॥ 
तन्नो सद्रपदं पश्चात् प्रतिष्ठा कथिता कला | 
प्रचोदयात् समुच्चार्य निदत्तिः स्यात् ततः परम् ॥ 
पूवंपशिमयाम्येषु उत्तरेष्वथ तु क्रमात्। 
हदये विन्यसेद् दैवि अधोरेभ्यस्तमःकडाम् ॥ 
अथ घोरेभ्यो मोहान्ते प्रीवायां विन्यसेत् ततः | 
धरान्ते स्यात् क्रिया पश्चात् दक्षिणांश प्रविन्यसेत् ॥ 
निद्रां घोरतरेभ्यो वे वामांसे विन्यसेत् ततः | 

ada: समुच्चयं व्याधिं नाभौ प्रविन्यसेत् ॥ 
सर्वेम्यस्तत् कलां शत्यं कक्षौ BH भ विन्यसेत् | 
नमस्तेऽस्तु क्षुधां पश्चात् कलां पृष्ठे न्यसेत् क्रमात् ॥ 

SRR Ceara Get तारनमोऽन्तकाः | 
वामदेवाय नमोऽन्ते रजा CATT शुष्टादेशके ॥ 
मुष्के सव्ये प्रविन्यस्य Tat ज्येष्ठाय वै aa: | 
रुद्राय नमो रतिं पश्चादु वाममुष्के कलामिमाम् ॥ 
कालाय नम इत्यन्ते पालिनी ऊर्दक्षिणे । 
कटकामा च वैवेशि वामे विकरणाय च ॥ 
नमःपदं HASAN संयमनीं दह्षजायुनि | 
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बलक्रिया समाविष्टा वामे विकरणाय व ॥ 
नमोऽन्ते बृद्धिमुच्ायं दक्षिणे स्फिचि विन्यसेत् | 
बरप्रमथनाय नमो रात्रिं वामे प्रविन्यसेत् ॥ 
सवेभूतवमनाय नमोन्ते ब्राह्मणीं कलाम् | 
करिैरो प्रविन्यस्य नमोन्ते मोहिनीं Herz ॥ 
दक्षिणे पाश्वे न्यस्य उन्मनाय मनोज्वराम् | 

 पादयोस्तननासास्ु ght बहुयुगे न्यसेत् ॥ 
सधोजातोहुभवाः TEATS) मन्त्री कठाः क्रमात् | 
सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धिः स्थात् प्रथमा कला ॥ 
सद्योजाताय वे भूयो नमः स्थादु चृद्धिरीरिता | 
भवे दयुतिस्तृतीया स्यावमवे तदनन्तरम् ॥ 

लष्ष्मीश्तर्थी कथिता ततो नातिभवेपदम् | 
aver पञ्चमी भोक्ता कला भूयो भवस्व माम् ॥ 
cet समीरिता षष्ठी भवान्ते स्यात् प्रमा कला | 

BRA नमः पश्चात् स्वधा स्यादष्ठमी कटा ॥ 

प्रणवादयाश्चतुथ्येन्ता नमोन्ताश्च प्रविन्यसेत् | 

ad न्यासविधिं छृत्वा स्वयं शौवं विभावयेत् ॥ 
पञ्चाक्षरं पुरस्कृत्य रश्द्रध्यानपरायणः | 

सामरस्यमयं कृत्वा रक्षां कवचं पठेत् ॥ 

बहुध्वा तु क्षोभिणी qat यन्त्रमध्ये विनिःक्षिपेत् | 
भगं कुण्डं सवो feared चैव तु वीयंकम् ॥ 

सर्वतत्वं समुत्सार्य सहसरं जपमाचरेत्। 

maria तु-धूपादिकं समरप्यां ऽथ स्वलिद्धं तदनन्तरम् । 

तारं @ भुवनेशानि महात्रिपुरसुन्वरी ॥ 

नमः fara विधेयं दशार्णां परिकीत्तिता | 
अनया विद्यया देवि cafes पूजयेच्छिवे ॥ 

भहाश्रिचुरखुन्द्री श्रिपूटात्मिका विधा | 

ww 

यजेत् ततपुरुषाघोर-सद्योवामेशसं शकान् | 
faafa च प्रतिष्ठां ख feat शान्तिं तथेव ॥ 

शान्स्यतीतां ख सम्धूज्य बडुङ्गावरणं यजेत् | 

२६५ 
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समध्रविधासुश्वायं नन्विकेशं प्रपूजयेत् ॥ 
मध्ये TOA वि गन्धपुरुपाक्षतादिमिः। 

निवेद्य पुष्पधूपादि विजितेन्द्रियमानसः ॥ 
सवेसंक्षोभणाः मुद्राः बदुध्वा योनिं प्रचालयेत् | 

क्षोभिण्या चाथवा दैवि गजतण्डाख्ययाऽथवा ॥ 

उच्चरन् भगमालाष्यां द्राविणीवीजमुच्चरन् | 
अष्ुम्धः सन् वरारोहे AIA: TTA ॥ 

भगमाकामन्त्रस्तु तत्रेव- 
वाग्भवं भगशब्दान्ते an भगिनि चालयेत् | 

भगोदरि भगान्ते तु भगमारे waa ॥ 

भगगुष्ठ ATTA योनिप्रान्ते भगान्तके | 
निपातिनि च सर्वान्ते ततो भगवशङ्कुरि ॥ 
भगरूपे ततो Sed नीरजायतलोचने | 

नित्यङ्कीन्ने भगप्रान्ते स्वरूपे सवेमालिखेत् ॥ 

भगानिमेष्ानयान्ते वरदैऽथ समालिखेत् | 

रेते gta भग च छिन्ते द्धिन्नद्रवे ततः ॥ 
HAA AAA चाथ सवेसत्त्वान् भगेभ्वरि | 

अमोधे भगविच्चे च gu क्षोभय सवे च ॥ 
ससवान् मगेभ्वरि qarg वाग्भवं ब्लू जमादिकम् | 
Hoi af ad oi चह HR च ततः परम् ॥ 
सर्वाणि च भगान्यन्ते मे वरं चानयेति च | 
स्त्रीबीजं च ENA BS मायात्मकमक्षरम् ॥ 

` भुवनेशी समालिख्य विचयं भगमालिनी | 
वीरतन्तरे-धमाधमंह विर्दप्ि arent मनसा सरुचा | 

gana वत्मंना नित्यमक्षदृत्तीर्जहोम्यहम् ॥ 
स्वाहान्तोऽयं महामन्त्र आरम्भे परिकीत्तितः। 
ततो जपेत् प्रियां गच्छन् स्त्रियं त्रिभुघनेभ्वरीम् ॥ 

कुष्टागते- स्वाहान्तो होममन्त्रोऽयं प्रतिघाताहुतिषरिये। 
quight रतान्ते च जुह्यान् मनुनाऽमुना ॥ 
प्रकाशाकाशदस्तास्यामवलम्ब्योन्मनीश्वा | 



TSE: २६४. 
प व 1 अ ए ए 1, 1 ह | ०4 1 

धममाधर्मौ करास्नेष्टं॑पूणंवहौ जदोम्यदम् ॥ 
स्वाहान्तोऽयं भवेन् मन्त्रो धोरपातकयुक्तिद्ः | 

वीरतन्त्र स्वाहान्तोऽयं महामन्त्रः शुक्रत्यागे परकीर्तितः | 
यदि च दीक्षिता शक्तिभेवति तवा प्राक् agente कर्यात्। तदुक्त 

कुटतन्त्र-अभिषेकाह भवेच्छुच्धिमंन्त्रस्योच्चारणाच्छरुतौ । 
रतिकारे महेशानि दीक्षाकाले च कन्यकाः ॥ 

शुध्यन्तीति शोषः | 
सुरया रेतसा वापि जलेन मचुनाऽमुना | 

यामङेऽपि-सुदीश्िता च ar शक्तिः सेव शद्धा भषेत् सद्ा | 

अदीक्षिता तु या शक्तिमायां तस्यै निवेदयेत् ॥ 

Ray aes SA 
दीक्षामात्रेण शुध्यन्ति स्त्रियः सवत्र कमणि | 

इलादतदीपिकायाम्- 
अदीक्षितक्कुरखासङ्खात् सिद्धिहानिः प्रजायते | 

तथा--भआदौ बालां समुच्चायं त्रिपुरायै समुच्चरेत् | 
नमःशब्दं समुच्चायं इमां शक्तिं ततो वदेत् ॥ 
पवित्रीकुरुशब्दान्ते मम शक्तिं कुरु प्रिये | 

वहिजायां समुशवायं शुद्धिमन्तरः प्रकीर्तितः ॥ 
अनेन मनुना दैवि अभिषिक्ताः स्त्रियः सदा । 
रममाणोऽत्र afaed सवेसिद्धिमवाप्तुयात् ॥ 

तथा-पीत्वालिङ्ुथ कुकाचारे प्रमदां योवनान्विताम्। 
को रिजन्माजिंतं पापं ततश्चणादैव नाशयेत् ॥ 

पते च दूतीसंस्कारा अधेस्थापनात् राक् कुण्डगोलोद्ववार्थम् । अभनाचरणपसषे 
तवम् । तश्राचरणपक्षे तु “धमाधमेहविर्दोसि” शत्यादिमन्त्राम्यां निधुवनान्तम् | 
इयांस्तु विशोषः--यन्र निधुवनान्तमेव कमं तत्र तु अधंप्रकषेपाथं teat: च 
निधुवनान्ते व्रब्य्रहणमपि । तदुक्तं कानाणवे- 

संस्कारो मन्त्ररूपस्तु वचनं स्तवनं भवेत्। 

भणिङ्गनं तु कस्तूरीकपुरघुखणादिकम् ॥ 
मथनं तपेणं विद्धि वीयंपातो विसजेनम् | 

वृर द्रव्येण संशोध्य शिवशक्तिमयं भ्रिये ॥ 
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बीजाग्रतं परं ब्रह्मरूपं विक्षिप्य खुन्दरि | 
asdararad भुक्तो निविंकट्पः सदामघः ॥ 
ध्रीविद्याक्रममभ्यच्यं परं ब्रह्ममयो भवेत् | 

कौठे- आलिङ्गनं चुम्बनं च स्तनयो मदनं शनैः ॥ 
que स्पर्शनं योनेरविंकारो लिङ्ुघर्षणम् | 
परवेशश्चालनं शक्तेनेवपुष्पेश्च पूजनम् ॥ 

ब्रह्यामले- न Tegel यस्तु दरिद्रो जायते धुवम् | 
atfege विना देवि कुष्ठी भवति पावंति ti 
विना दन्तक्षतेर्देवि लोके भवति निन्दितः | 

तथा--भालिङ्गने हरेद्रोगान्. धनधान्यादि area ॥ 
नखवन्तक्षतादेश्च तदा मोक्षः परजायते। 
सायुज्यं AAA स्यात् सत्यमेव न संशयः ॥ 

रौघ्र-तदङ्कस्पशनात् सौख्यं संयोगा्धतलक्षणम् | 
महाकामकलटां ध्यायेत् संयोगामरतरूपिणीम् ॥ 
संयोगाज्ञायते सौख्यं परमानन्दलक्षणम् | 
कुखदरव्यासरतं यल्ञादु गृह्णीयाु esa नरः ॥ 

कुण्डगोटग्रहणध्रकारस्तु HUTII— 

भावयेत् कामभवेन भात्मतत्वं न चोतखजेत् । 

शुद्धमन्त्रौषधेनेव योनेस्तु मथनं चरेत् ॥ 

मथ्यमाने च तस्या, हि जायते तत्वमुह्टनम् | 

गरह्ीयात् तत्प्रयत्नेन द्रव्यं कुण्डोद्रवं शुमम् ॥ 
ब्रह्मयामरे- तेनासुतेन दिव्येन त्रिपुरां तपयेत् सदा । 

सान्निध्यात् ततक्षणादु वापि प्रीता सिद्धि प्रयच्छति ॥ 
समस्तदेवतानां च तपंणं च सदाऽगतैः। 

गुरूणां साधकानां च स्वेषां ater चरेत् ॥ 
तेनास्रतेन हव्येन सर्वे तष्टा भवन्ति च | 
यत् कामं कुरते मन्त्री ततुष्षणदेव सिध्यति ॥ 
कुलामृतं समादाय तत्राघच निक्षिपेदु ge: | 

ततः सोमकाः पूज्याः साधकेनिमंलाशयैः ॥ 
कौठे- मधुभाण्डसदलेस्तु मांसभारतैरपि | . 
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नेव तुष्टा aay दैवि भगलिङ्खाशरताते ॥ 

दैवीयामङे-दतीयागविधिं वक्ष्ये कौटधर्मोत्तमोत्तमम् | 
तस्यानुष्ठानमान्रेण स्वयं ब्रह्मत्वमाप्नुयात् ॥ 

तथा- दूतीयागे इते मन्त्री GAR जायते धुवम् । 
न तस्य पुनरावृत्तिः कटपकोटिशतैरपि ॥ 
यैः छृतं यजनं दृत्यास्तैरिष्टाः कतवोऽखिलाः। 
wading: प्रोक्तः स्वदैवमयो भवेत् ॥ 

पुरश्चया दिसकल तं तेन न संशयः | 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ 
आसमुद्र च धरणी दत्ता तेन सदक्षिणा | 

मेरुमन्दरतुल्यानि सुवर्णान्यपिंतानि वै ॥ 
गोकोरिदानात् यत् पुण्यं तत् पुण्यं जायते भिये | 
तस्मात् सवेग्रयत्नेन SAAT समाचरेत् ॥ 
पूजासम्पूणदं भद्रे सर्वा रिष्प्रशामकम् | 
योनिपुजां विना पुजा कता चाप्यङृता भवेत् ॥ 

आयुरारोग्यविभवान्नमितान् कमते AT | 
अनेनैव विधानेन विषार्तो निर्विषो भषेत् ॥ 

पुत्रार्थी sad पुत्रं धनार्थी रमते धनम् । 

मातङ्खीशक्तिमभ्यच्यं तया साकं AAAI It 
मातङ्गी मन्मथोपेता सवंकामाथंसिद्धये | 
शक्तथा ATH सद् पूज्या मातङ्ी मन्त्रदेवता ॥ ` 

सा दैवी शक्तिहीना तु न ददाति मनोरथम् | 
ब्रह्मयामरे- नारद् उवाच- 

ade जगतां नाथ शाक्तं चेच्छतिचोदितम् । 
मातङ्खीपुजनं तत्र कथं सुक्तिप्रदायकम् ॥ 
aaa प्रथिता वेश्या वेश्या सा तु रजस्वङा | 
रजस्वला च मातङ्खी सा दूती सवेमङ्खा ॥ 
इति प्रोक्तं त्वया पूर्व मिदानीं तहु विपयेयः | 
तव वाक्यमनुत्रह्मन्ेतदु बद् पितामह ॥ 

ब्रह्मोवाच-मा कुखष्वात्र सन्देहं येदो्तं शाक्तमुतमम् | 
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अस्ति सवंक्ृकतपोऽसी मतङ्गो मुनिसमः ॥ 
वर्षाणामयुतं वत्स तप उग्रं चचार ह | 

तेन भ्रीता महादेवी देवानां हितकारिणी ॥ 
at वृणीष्व भगवन् दास्यामि तव वाञ्छितम् | 
तच्छत्वा विजवयेस्तां ययाचे धममसाधनम् ॥ 
हे दैवि जगतां मातः strat चेदु यदि साम्प्रतम् | 
अपत्यतां समासाद्य मत्कुलालम्बनं HE ॥ 

इत्यभ्यच्यं मुनिश्रेष्ठो जनयामास तां सुताम् | 
श्यामलां चारुववनां चीनांशुकसमन्विताम् ॥ 
सारिकां ्षानसस्पन्नां जपमालां कराम्बुजैः | 
धारयन्तीं विशालाक्षीं शङ्कुतारङ्गोभिनीम् tt 
सा बमूव महादेवी मतङ्ककुखनन्विनी | 
मातङ्खीति तदा दबी विख्याता वरदायिनी ॥ 
तां विलोक्य तदा शम्भुद् तीं चक्रे सुलक्षणाम् । 

त्रिपुरं जेतुकामेन योनिपूजा तदा ता ॥ 
प्रत्याखीढा स्थिता दैवी पूजां स्वीरृत्य निश्चला | 

तदा दर्टरजोभूतां तां चतरे शङ्करः प्रियाम् ॥ 
तद् प्रति सञ्जातो दृतीयागो मनोहरः | 
भ्रणयेन तदा शम्भुस्तया साधं रतो भवेत् ॥ 
प्रणवान्तगेतं मन्त्रं मातङ्गधाल्यं विनिगेतम्। 
सवं सौभाग्यजननं मालामन्त्रममूत् तदा ॥ 
रमा चापि पदं दिव्यमनिन्ं छोंकरञ्जनम् | 
मातङ्ीमन्त्रमत्यथ मन्मथप्रतिपादेकम् ॥ 
आद्यन्तशरान्या सा दैवी तस्मात् ख्याता तदन्त्यजा | 
मातङ्गी ATTA तदा सा अन्त्यज्ञाऽभवत् ॥ 

अन्त्यानां द्विजानां च चक्रे Net परशस्यते | 
सा दैवी सवंवर्णानां वरं gen निरततरम् ॥ 

कृत्वा सङ्कुतसमयं चक्र मातङ्गुमुत्तमम् | 
न दोषः सवेवर्णानामिति gear षरं तदा ॥ 

` न areas विषटेयः सर्व ते श्चतिलोदितप् । 



धष्ठस्वरङग rer 

Reta दिश्य aad इतं ag दोषवजितम् ॥ 

एतच्छास्त्रम् fact न वाच्यं श्चुतिचोदितम्। 

अन्तर्यांगमिदं केयं बदिर्यांगं च वेदिकम्॥ 

मन््रतन्त्रसमायुक्तं Aged ब्रह्मबोधकम् | 
चक्रसङ्केतसमयं सवं तुभ्यं प्रकाशितम् ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन न वाच्यं पशुसन्निधौ | 
त्यज शङ्कां मष्टाभाग सत्यमेतन्मयोदितम् ॥ 
मातङ्खीपूजनं श्रेष्ठं टतीयागे मनोहरम् | 

दतीयागादौ च विप्राणां नाधिकारः। तदुक्तं बहच्छरीक्रमसंहितायाम्- 
वामागमोऽपि विप्रस्तु मदं ate न भक्षयेत् | 

स्वकीयां परकीयां वा नारृष्य HAT यज्ञेत् ॥ इति । 
अगस्त्यसंहितायामपि गौरीं प्रति शिववाश्चम्- 

आवाभ्यां पिशितं रक्तं सुशं वापि सुरेश्वरि | 

वर्णाध्रमोचितं धमेमविचार्याऽपेयन्ति ये ॥ 
भूतप्रेतपिशाचास्ते भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः | 

रक्तमात्तेवम्। इदमपि ब्राह्मणपरमेव अन्यथा तहुविधायकवचनानां निर्विष 

यत्वापत्तैः। ब्राहमणेतराणामपि योगिनामेव दूतीयागेऽधिकारः। तदुक्तं सिद्धि- 
नाथसंहितायाम्-भद्वेतक्ञाननिष्ठो यो योऽसौ संसारपारगः। 

स एव यजने Feat नाऽधिकारी परो भवेदिति ॥ 

आगेमपापाण्यविचारः 
ननु क्ूमपुराण-गोदावरीखण्ड-सूतसंहितादौ गौतमसप्त्राह्मणव्यामोहाय तत्- 

प्ररितशिवध्रणीतान्येतानि तन्त्राणीति प्रतिपादनात् कथमागमानां प्रामाण्यम् १ 
भथ नुसिंह-राम-गोपारुतापिन्यादि-भत्यक्षश्षुतिमूलकत्वेन तेषां धामाण्यमिति चेन् | 
न । भ्त्यक्ष्रुतिपरूलकानां तथात्वेऽपि तदमूककानामप्रमाणत्वादिति चेन्मैवम् | फल- 
संवादैनाऽयुर्वेवादिधामाण्येन सकलवेदप्रामाण्यववपरत्यक्षश्चुतिमूलकानामपि प्रत्यक्ष. 
शु तिमूलकवत् प्रामाण्योपपत्तेः। भारतादौ पञ्चरात्रपाशुपतादीनां प्रशंसाप्रतिपादनात् | 

“ana षेदमन्त्राणां पञ्चरात्रोदितो विधिः" । रति वराहपुराणवचनाख्च | 

पं च~न च वेदादूते फिञचिच्छास्त्रं धर्माभिधायकम् | 
योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्भाष्यो द्विजातिभिः ॥ 
यानि शास्त्राणि हृष्यन्ते लोकेऽस्मिन् विविधानि a | 
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धुतिस्ख॒तिषिरुदधानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ 
कपाटं पञ्चरात्रं च यामं वाममाहेतम्। 
एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु। 

मया सृष्टानि शास्त्राणि मोदायैषां प्रवततैते ॥ 
इति कूमंपुराणवचनानि वेदस्तुतिमात्रपराणि न त्वागमाप्रामाण्यबोधकानि । 

वस्तुतः “कापालं पञ्चरात्र चे"त्यादिकूमेपुराणवचनेन वेवामूलकटवबोधनात् ईश्वर 
प्रणीतत्वेन वेदवत् स्वातत्त्रयेणीवागमानां प्रामाण्यम् | Hater वेदस्य प्रण्यनाच्च | 
प्रासादश्रीकरादिमन्त्र वे दिकमन्त्राणामङ्कत्वप्रतिपादनमिति नागमानां बेदोपजीवकष- 

तेति रहस्यम् | 
ननु धतिस्मृतिलोकविश्दधानां वाणमानामप्रामाण्यं वन्नलेपायितमिति चेत् । 

न। तदुविरोधस्यैवाभावात्। सौश्रामणिवाजयेषादौ सुराग्रहणस्य महावते-- 
“Magra गतागतं कामकामा saa” इत्यादिवेवनात् सकलर्वेदस्याप्य- 
प्रामाण्यप्रसलङ्कात्। अथवादानां स्वार्थं प्रामाण्यामावात्। भारतादिविरोधाश्च। 
अन्यथा --^पवं ् रयीशब्दानऽवयेवः कारयन्त्येतस्मिन्नहनि प्रमूतमन्न TEN राजपुत्रेण 
चमाल्याधयन्त्याघ्नन्ति भूमिदुनदुमिं पर्यश्वकाण्डवबीणाभूतानां (१) च मैथुनं ब्रह्मचारि- 
Garett: सस्पवाद्ः इत्याभ्वलायनभाष्ये ब्रह्मा पिपुं्लीसमागमस्य छान्धोग्योप- 
निषदादौ वामदेवयुपासने परकटत्रप्रहणस्यापि प्रतिपादनात्। तथाहि छनन्दोग्योप- 
निषवि- “उपमन्त्रयते स हिङ्कारो क्षपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह रोते स उदुगीथः 
प्रति स्त्री सह शेते स॒ प्रतिहारः wa गच्छति तच्निधनं पारं गच्छति तन्िधन- 
मेतद्वामदेव्यं मिथुने भ्रोतम् ॥१॥ स य पतद्वामदेव्यं मिथुने भरतं वेव मिथुनीभवति 
मिथुनान्मिथुनात् प्रजायते सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुमिर्मवति 
महान् कीत्यां न काञ्चन परिहरेत् तहुत्रतम्"”॥२॥ तथा- “योषा वाव गौतमा्चिस्तस्या 
are पव समिहु यदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियदन्तः करोति तेऽङ्गारा भभिनन्दा 
विस्फुलिङ्खास्तस्मिन्नेतस्मिन्नश्नी दैवा रेतो जहति तस्था आहुतेर्गर्भः सम्भवतीति | 
बृहवारण्यकेऽपि —“aq € प्रजापतिरीक्षां चक्र हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति ख 
स्त्रियं gaat तां सुष्राऽथ उपास्त तस्मात् स्वरियमध उपासीत स पतं oie 
भ्रावाणमात्मन पव समुदपारयत् तेनेनामभ्यसजत् ॥ तस्या बैदिख्पस्थो छोमानि 
ब्हिंशच्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य 
रोको भवति तावानस्य रोको भवति य पव विद्वानधोपहासं चरत्यासां स्त्रीणां 
ged दृङ्ेऽथ य इ्वमविद्वानधोप्ासं घरसत्यास्य स्त्रियः qed asd ॥ cere 
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वे तदुविद्धान् कुमारहारित आह बहवो मर्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुङृतोऽ- 

ergata प्रयन्ति य इदमविद्वांसो ऽधोपहासं चरन्तीति । पवं गोमेधाभ्वमेधनर- 

मेधादिवन्नरादिवरेष्यविरोधः। करमेपुराणादीरनां च तात्पर्याभिव्यक्तिरहितानां 

प्रतीयमान-विल्दा्थं कानेकतन्त्र-प्रणयन-प्रयुक्तब्राह्मणप्रतारणसम्पादितगोतमकर्तव्य- 

ताकानि तन्त्राणीतेतत्परत्वम्। तदुक्तं लिङ्पुराणे-- 

शिवेन देवदेवेन भक्तानां हितकाम्यया | 

वेदात् षडङ्कानुदधत्य योगशास्त्राख्च AAA: It 
तपश्च fage तप्त्वा देवदानवदुश्चरम् | 
अब्देदेशादिसंयुक्तं गूढमप्राजञनिन्दितम् ॥ 

वर्णाधमरूतेधमे विपरीतं कचित् समम् | 

शिवेन कथितं शास्रं धमंकामाथमुक्तये ॥ 
शतकोरिग्रमाणेन तत्र पूजा कथं विभो । ¶ति | 

गूढमिति अनभिव्यक्ततात्पयंकमित्यर्थः। अग्रा्ञनिन्दितमिति तात्पर्यानमिष्- 
निन्दितिमित्यथः । तात्पर्यं कचित् तन्त्र व्यक्ती कृतं afar) अत पवोक-“धर्णा- 
भ्रमरुतेधे्मे विपरीतं कचित् सममिति | तेन-- “ब्राह्मणो मदिरां दत्वा ब्राह्मण्यादेव 

हीयत इति । धीक्रमे--भ्वामागमोऽपि विप्रस्तु मं aid न भक्षयेत् । स्वकीयां 
परकीयां वा areca ब्राह्मणो यजेत्" ॥ इति । श्रीक्रमसंहितायाम्- “सिंहं caret 

नरं द्वा रौरवं नरकं asa” | इति तन्त्रान्तरे व्यक्तोरृतमन्यग्रापि बोध्यम् | पतेन 

स्प्रतिलोकबिख्द्धावपि प्रव्युक्ती । बीरसाधनादिकं च न केनापि विरुद्धम् aa 

पव काशीखण्डे-““महारमशानेषु निशा मूयस्यप्यतिवाहिता"” | इति मदनवाक्यम् । 
Coq एव श्मशानेषु दैवो वसति निदेहन् | यजन्ते तं जनास्तत्र बीरष्याननिषेविनः" ॥ 

इति महामारतवचनं च तत्र निष्परत्युहं प्रमाणमाकरयामः। | 

न च- “स्वागमैः कटिपतेस्तेस्तेजेनान् मदुविमुखान् gel मां च गोपय येन 

स्यात् सृष्टिरेवोचरोत्तरा” ॥ इति पश्मपुराणवचनं तदप्रामाण्यवोधकमिति वाच्यम् | 
तस्य वैष्णवधर्मस्तावकत्वात्। मां च गोपयेत्युत्तरवाक्येन स्वागमेरित्यस्यान- 
भिष्यक्ततात्पयंकागमैरित्यर्थाच्च । अत पव - “हरनाम न गृहीयात् न स्पृशेत् 
वुलसीदरम्” | इत्यादि वाक्यं ताद्रशमहाभिप्रायायुरूपं धाग् व्याकरवमिति aaa: | 

इति महामदहोपाध्याय-टक्कुर-्रीनरसिंद-विरचिते 

| ताराभक्तिखुधार्णवे षष्टस्तरङ्गः ॥ ६ ॥ 
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अथ नेमित्तिकम् 
स्वतन्त्रे- नित्यं नैमित्तिकं कास्यं सापेक्षं qaqa: | 

अन्यथा तु wag व्यथं कुर्यादावश्यकं ततः ॥ 

नीखलन्तरे-नित्याचाररतो मन्त्री gare मित्तिकाचंनम् | 
नैमित्तिकाचने सिद्धः gata काम्यमखण्डितम् ॥ 

कुलाण्ये- कृष्णाष्टमी चतुदंशी चामावास्या च पूर्णिमा | 

संक्रान्तिः पञश्चपर्वाणि तेषु पुण्यदिनेषु च ॥ 
पीटोपगमने दैवि वीरस्वजनदर्शनात् | 
दैशिकागमने पुण्यतीर्थे वैवतव्शने ॥ 
यथाबलं यथाध्राद्धं यथादैशं यथोचितम् | 

यथाजं यथाद्रव्यं यथा पूजां समाचरेत् ॥ 

न gata कौलिको aterg दैवताशापमाप्नुयात् | 

कुलधूडामणौ-देवतातिथिनक्षत्र-वारथोगेषु चेश्वरि | 

सोमसूर्योपरागेषु मन्वादिषु युगादिषु ॥ 

पूजा कार्येति दोषः । अत्र देवतातिथ्यादयः gareat पव । ते च TET | 

यामठे- आत्मनो जन्मदिवसे तथा निजगुरोरपि | 

विद्यायाः प्रा्तिदिवसे नाथन्याप्तिदिने वथा ॥ 
द्रां युगादावयने विधवे संक्रमे तथा | 
पूजां च महतीं कुर्याद दैवतातोषहेतघे ॥ 

wa गुरोस्तु जन्मदिवस विद्याप्रा्तिदिनेषु च | 
स्वजन्मदिवसे नाथन्याप्तिवासर पव च ॥ 
अक्चरत्रयसम्पातदिनै पूर्णादिने तथा | 

पूजा कार्येति शेषः | नाथव्यापिगुंरुमरणम् । भक्षरत्रयखम्पातः युगाक्षर-विना- 

करोदयाक्षराणामेक्यम् | तत्त सुन्वरीमधिृत्यैबोक्तम्। अतस्तश्रैव निमित्तम् । 
कुखचुङामणौ - कुलवर कुलाष्टभ्यां चतुदश्यां विरोषतः | 

योगिनीपूजनं तत्र परधानं कुटपूजनम् ॥ 

यथा विष्णुतिधौ विष्णुः पूजितो षाण्छिवप्रष्ः | 
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तथा कुरुतिथौ ent पूजिता वाञ्छितप्रदा ॥ 
कुरति थाविति वारनक्षत्रयोरुपलक्षणम्। कटवारादयो यामले Tet: — 

रविश्चन्द्रो गुरः सौ रिश्यत्वारस्त्वक्षला मताः। 

WAY कुकाख्यौ तु घुधवारः कुलाकुलः ॥ 
दितीया दशमी षष्ठी कुखाकुरमुदाहतम् | 
विषमाश्चाङ्कलाः treat: शेषाश्च तिथयः कराः ॥ 
वारुणाद्राभिजिन्मुलं कुलाङुलमुवाहृतम् | 

sofa समधिष्ण्यानि तच्छेशाण्यकुरानि तु ॥ 
Pee तु पूजावश्यकी | 

HIM कुर च Hea कुलक्षणे | 
योगिनीनां सदा gan मनसापि न दीयते ॥ 

इति कुलच्डामणिव्चनात्- 
तथा- HSIN यजेदु दैवीं Haars नमेत् सदा | 

न स्वप्यात् कुखबुक्षाधो ATCA कदाचन ॥ 

न चेतांरङेदयेन् मन्त्री न पादेस्तान् स्पृशेदपि | 

ततूपत्रेषु न भोक्तव्यं प्राणैः कण्टगतेरपि ॥ 
सहकारः कर्णिकारः केसरस्तिटकस्तथा | 

कदम्बः सिन्धुवारश्च कङ्क किश्चम्पकाह्वयः ॥ 
ष्ठेष्मातकः कुरुवको निम्बश्चलदरस्तथा | 

यज्ञाङ्गो जटिलो विल्वः कुरबृक्षा मता अमी ॥ 

ag सन्निष्िता नित्यं योगिन्यः सवंकामदाः | 
aadida did तत् कामरूपं फलप्रदम् ॥ 
सङृदप्यचिता aa दैवी षाञ्छितसिदिदा | 

तस्माच्छतगुणं पुण्यं कामाष्यायो निमण्डलम्॥ 
दिविधं तत् समाष्यातं व्यक्तमव्यक्तमेव च । 

ह्यक्तादव्यक्तमनघ महापुण्यफलप्रदम् II 

म्यते यदि भाग्येन genta मनीषिणा | 

तदा तत्र यजेद् दैवीमनेकोरपचारकेः ॥ 

हश्यतेऽपि यदा भाग्यात् तदा मनसावरेत् I 
पव॑ते fafanga निजने मण्डपे तथा ॥ 
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ATCT इ्मशने वा गच्छन् साधकसत्तमः। ` 

ध्यात्वा देवीं मनुं जप्त्वा नत्वा स्थाने TAA, ततः Il 
पशुशक्तिं पक्षिशक्ति at वीक्ष्य नमेच्छिवाम् | 
छृशोव्रि महाचण्डे मुककेशि बहिप्रिये ॥ 
कावारप्रसक्नास्ये नमस्ते शङ्करप्रिये | 
श्मशाने च शवं वीक्ष्य मन्त्रपूवेकमानमेत् ॥ 
vafanagasa aaa fafaqenr | 
areas कटोराक्षि किरिशब्दप्रणादिनि ॥ 
घोरे घोरकरास्फाङे नमस्ते चितिषासिनि। 
रत्तं वस्त्रं तथा पुष्पं विलोक्य त्रिपुरां नमेत् ॥ 
बन्धूकपुष्पसङाशे त्रिपुरे भयनारिनि | 

भाग्योदयसमुत्पन्ने नमस्ते वरवर्णिनि ॥, 
राजानं राजपुत्रं वा शस्त्यभ्वस्यन्दनान्यपि | 
अस्त्राणि वीरपुरुषं महिषं कुलनायकम् ॥ 
रृष्णवणं तथा पुष्पं gar दुगा नमेदु बुधः | 

जय दैवि जगद्धाजजि ज्रिपुराचितदेवते(?) ॥ 

भक्तेभ्यो वरदे देवि atest नमोऽस्तु ते। 

प्रथमं च द्वितीयं च क्रीडालोलां कुमारिकाम् ॥ 
युवतीनां समूहं च युवतीमेकवृक्षकम् | 
निरीक्ष्य मन्त्रवन्पूलं प्रजपेहु भैरवं नमेत् ॥ 
नमामि वरदे दैवि मुण्डमालाविभूषिते। 
रक्तमालासमाकीणे वरदे त्वां नमाम्यहम् ॥ 
प्रणमेत् सवंसिद्धधयं दषरेतानि विचक्षणः | 
अन्यथा न भवेत् तस्य मन््रसिद्धिः कवाचन ॥ 

मत्स्यसूक्ते-- अष्टभ्यां पूजनं देव्या सवंकामफलघदम् | 
ware बीजपूर सुगन्धिपरिमिध्ितम्॥ 
भिश्रीर्त्य afe qenqecat च विरोषतः | 
कुलं क्षीरं तथा दद्याद दधिशकंस्याऽन्वितम् ॥ 
qianacatagad दयादु qed: ATH: | 

उदुयाकरे--षष्ठी भाद्रपदे मासि कृष्णाग्विनवलुंशी | 
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कार्तिके नवमी शुङ्का मागे छृष्णा तु पञ्चमी ॥ 
पौषे त पूर्णिमा देवि माधे सितचतुथिंका । 
कालानैकादशी कृष्णा चैत्रे ष्णा त्रयोदशी ॥ 

GNA च तृतीया स्याज् ज्यैष्ठे दशहरा स्मता | 
ANS द्वादशी ष्णा अमावास्या च श्रावणे | 

पतानि दैवीपर्वाणि क्षपां arate बुधः॥ 

धौ कत्वा यथान्यायमश्वमेधफरं लमेत्। 

श्र ख यत्र विषो न yaa तत्र gga परायेति तान्त्रिकाः। यामले-- 
वैशाखे मासि gaat तिथ प्रतिपदि धुवम् | 
Ae BEA चोट्थाय कृतनित्यक्रियः सुधीः ॥ 
अर्धोदिते दिनमणौ पूजयेदिष्टदैवताम् | 
अघ्यं निवेद्य तच्छेषं शक्तथा सद पिवेत् स्वयम् ॥ 
प्रजपेत् प्रयतो मन्त्री अष्टोत्तरसहस्रकम् | 
पवम्भूतदिनं यावत् त्वा दशंदिने पुनः ॥ 
समथाचारचतुराः शक्तीरभ्यवहारयेत् | 

पूजये विधिना मन्त्री खमते वाञ्छितं फलम् ॥ 
मध्याहे वाथ सायाहे पूजयेदुक्तमागंतः। 

त्रिसन्ध्यं वा जपेन् मन्त्री वाज्छितां सिद्धिमाप्चुयात् ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे साधकः प्रतिपत्तिथौ । 

सायं सन्ध्यामुपास्याऽथ दिवाहारविवजिंतः॥ 
उदिते qdasard यजेद् देवीमनन्यधीः | 

चन्द्रास्तमयपर्यन्तं मूलमन्त्रं जपेत् सुधीः ॥ 

ad प्रतिदिनं कुर्याच्वतुदं श्यन्तिकं सुधीः | 

पौर्णमास्यां aurqa gfe कर्यादु विचक्षणः ॥ 

पवमेवासिते पक्षे विदधीत frre: | 

मुच्यते सर्वपापेभ्यः casi सिद्धिमवाप्ठुयात् ॥ 

उजं शुङ्कप्रतिपदि ततो वतपरायणः | 

ques स्व॑तोभद्रे वाम्बुना पूर्णमुत्तमप् ॥ 

संस्थाप्य कलशं तत्र कांस्यपात्रं निधापयेत् । 

ज्वालयेदत्र दीपं तु स्थूवतिकलुरमम् ॥ 
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ध्यात्वा दीपे महदेवीमचेयेदुपवारकैः | 
साग्रं सहस्रं मतिमान् IAAT कुलमन्त्रकम् ॥ 

पवम्भूतदिनं यावत् कत्वा वर्शंदिने ततः। 
पू्ेवत् तनुयाच्छेषं काङ्क्षितां सिद्धिमाप्नुयात् ॥ 
wae विशालाक्षीं सुन्दरीं यौवनोद्धुराम् | 

आहय कुसुमोद्छासिकुलां सर्वाङ्खुन्दरीम् ॥ 
अभ्यच्यं स्नापयन् मन्त्री अभ्यङ्कविधिना च ताम् | 
कौरयुम्भचारुवसनां नानाभरणभूषिताम् | 

उपवेश्यासने दिव्ये वैवेताभावसंयुतः ॥ 

तस्या दै न्यसन् नासास्तस्यामावाष्य देवताम् | 

निविकारमना मनी जपेदप्रे सहस्रकम् ॥ 
जपं समपेयेत् तस्ये देवीसुदास्य साधकः | 
भोगेर्नानाविधे रम्येस्तया सह निशां नयेत् ॥ 
od यो भृगुवारे वे कुर्यात् पूजनमाहूतः। 
सर्व॑सिद्धिमवाप्नोति नात्र कायां विचारणा ॥ 

कुराण्वे- श्रीचक्रं कौलिको मोहाद् विरोषदिवसेषु a: | 

न करोति समथः सन् स uaz योगिनीपशुः ॥ | 
od च कचित् फरध्रवणमपि न नेमित्तिकत्वबाधकम् | “न्द्रो कोरी रषिदेशे"ति 

कलक्रवणेऽपि प्रहोपरागस्नान्यान्यत्रापि नेमित्तिकत्यव्यवस्थापनात् भकषरणो 

प्र्यवायस्मरणस्याविशिष्रत्वात्। नीटतन्त्रे- 

अष्टम्यां च चतुदेश्यां पूजयेच्च TAMA: | 
यहु यत् प्रार्थयते मन्त्री तत्तदाप्नोति नित्यशः ॥ 
छमते Asset वाणीं तथाष्टम्यां सदा यजेत् | 

अष्टम्यां पूजनं देव्याः सवंकामफलपदम् ॥ 
रम्भावुष्पं बीजपूर सुगन्धिपरिमिधितम् | 
मिश्रीकृत्य बलिं दधादष्टम्यां च विशोषतः ॥ 

द्विजन्मना ऽजितं पापं तत्क्षणादेव नाशयेत् | 
हथा- तारिणी यत्र पीडे तु शिवारूपाऽवतिष्ठति। 

तश्र यत्नेन गन्तव्यं वुण्यसंख्या न विद्यते ॥ 
लक्ष्यं जपेन मन्त्री तारिणी यत्र तिष्ठति | 



| निस्पृहस्थिरवित्ेन Pada ee ॥ 
समातं afaant च अक्षतं च ada च| 

मधुना पायसं चैव क्षीरमाज्यं च शकराम् ॥ 

बलिं दद्याच्च गोधां वे आसवं च प्रशस्यते | 

रम्भापुष्पं शालमत्स्यं FEAL, मन्त्रवित्तमः॥ 
स्वौ सिद्धिमनुक्रम्य चान्ते मोक्षमवाप्नुयात् | 
साक्षतं fared च जुहुयाश्च सहस्रकम् ॥ 
खमते मञ्जरं बाणीं महाम्यां च साधकः | 

त्रिशक्तिरत्ने- चेत्रपभरतिमासानां पौर्णमास्यां महाशिवाम् | 
अचयेदु वक्ष्यमाणेन विधिना साधकोत्तमः ॥ 
al दमनकः पूज्या gear नित्या्चनं गिवे | 
वसन्तसम्भवेः पुष्पैश्चन्दनागुरुमिधितैः ॥ 
वैशाखे हेमकमररथवा रक्तचन्दनैः | 
उपचारहिमैः सर्वेरयजेच्छङ्रवलमाम् It 
ज्येष्ठे मासि यजेद् दैवीं पनसैः कदलीफारैः | 
स्टकारफले रम्यैः सवेकामा्थसिद्धये ॥ 
आषा मासि सम्पूज्या चन्दनैः कुसुभान्वितेः। 
पलालवङ्कककोरे रम्येवापि महाशिवाम् ॥ 
ध्रावणे मासि सम्पूज्या पवित्रैः परमेभ्वरीम् | 
पवित्रारोपणं नाम तथा दमनकोत्सवम् ॥ 

जानीधात् AIHA मतङ्कते तन्त्रगेषरे | 

मासि भाद्रपदे पूज्या केतकैः शङ्करप्रियाम् ॥ 

आश्विने मासि ante यजेत् पूणां न्तिकं सुधीः | 
प्रत्यहं sears मन्त्री दिनबृद्धधा शतं शतम् | 
महान्तमुत्सवं कर्यात् सवं सिद्धिमवाप्युयात् ॥ 

साधकः कात्तिक मासि कुङ्कुमेन समचयेत् । 
प्रदीपान् जञहुयाह बहली निशीथिन्यां धृतप्लुताम् ॥ 

घृतप्रदीपान् teas विद्यया create | 

qnamiag विद्धान् परिवारगणाय च ॥ 
अथैकं तु संस्थाप्य मध्ये वममिततो नध | 

Roa 
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det समपयेन् मन्त्री मूरोख्चारणपूर्ेकम् ॥ 
RAT जपन् मन्त्रं माषापूपमेनोहरेः। 
नारिकैटाम्बुसं मिश्रं nat विनिवेदयेत् tt 

पौषे गुडैः शकंराभिः पूजयित्वा महेश्वरीम् | 
साधकः स्वेष्ठसम्प्यै गव्यं दुग्धं निवेदयेत् ॥ 
माघेऽभ्यच्यं तिलदेवीमपूपान् दुग्धमपयेत् | 
फालाने पूजयेद् दैवीं सौषणेर्वाथ राजतेः ॥ 
HASTA AT तथा नानोपचारकेः | 

पवित्रं प्रन्थियुतपटहादिसुत्रम् । तहुविधिश्च वद््यते। यत्र मासि तिथिषिरेषो नोक्त- 
स्तन्रार्यनादिकःं पौर्णमास्यामेव प्रक्रमात् । प्रतिसंवत्सरं दमनोत्सवं थाषस्यकः। 

कानार्णवे--द्मनेन च यो मन्त्री वषेमध्ये न पूजयेत् । 
तस्य सांवत्सरी पूजा दमनाय भविष्यति ॥ इति । 

तथा-दमनारोपणं वक्ष्ये साधकानां हिताय वे । 

संवत्सरछृता पूजा पूर्णाय न भवेत् प्रिये ॥ 

महाकालसंहितायाम्- 

दमनारोपणाल्येका पवित्रारोपणी परा | 

प्रतिसंवत्सरं चेते यो न Hata साधकः ॥ 
तस्य वषषता पूजा व्यथां भवति भामिनि | 
तामपि विदधुम्पन्ति भूतप्रेतादयो गणाः ॥ 
प्रतिसंवत्सरं तस्मात् कुर्यात् यत्नेन साधकः | 
दूमनारोपणं कमे पवित्रारोपणं तथा ॥ 

बूजाकालो दक्षिणामूत्तिसंदितायाम्- 
चैत्रादयस्त्रयो भासाः पक्षौ सितसितेतसौ | 
पतेषां qaqdeg कालः सर्वोत्तमोत्तमः ॥ 

महाकालसंहितायाम्- 

काटस्तदीयो सुख्यस्तु GHIA मधोमंतः। 
मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिस्त्वधम उच्यते ॥ 
चातुर्मास्ये प्रविष्टे तु यः कुयादु शामन विधिम् | 
न तस्य gna: सिद्धिविंपरीतं च जायते | 
भूषाः प्रेताः प्रनृत्यन्ति श्चुधालंपी डिवोद्राः ॥ 
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अस्माकं भाग्ययोगेन चेत् कथित् साधको ऽधमः | 
सुमे जनादने saig वमनारोपणं विधिम् ॥ 
तदा वयं विद्ुस्पामो भक्षयामोऽचंन च तत् | 
भतो वसन्ते शिशिरे fret gated विधिम् । 
नेव वर्षासु शरदि हेमन्तर्तौ न चग्रिये॥ 
तस्माहृतुत्रये पूर्वोविते दमनकाचेनम् | 
न पर्तुत्रये काय दैवीप्रीतिं विधित्सता ॥ 

तथा--आयोत्तरफल्यगुनी मं तिथिश्चापि aaah | 
शुङ्कपक्ष्चेत्रमासो योगो Threats च ॥ 

तथा-यं तिथिरनङ्काख्या तव नाम्ना भविष्यति | 
त्वामस्यां येऽचे यिष्यन्ति गन्धपुष्पादि विस्तरः ॥ 
नेवेद्यधुपदीपाचीर्गी तवाय्ादिनत्तेनेः। 

सुग्छीटखवचनाक्षेपेमाद क्रव्यभोजनः ॥ 

योनिलिङ्गा दिशब्दानां प्ररापेहास्यकारकैः | 
तत्तवाकारवचनेमेहोत्सवसमन्वितैः ॥ 
त्वं वरानीप्सितान् gardai मद्वयनं स्मर | 
तत्परेऽहनि विस्तार्या मतुपूजा मकरणध्वजा ॥ 

दक्षिणामूत्तिसंहितायाम्- 
अष्टम्यां वा चतुदेश्यां पौर्णमास्यामथापि वा | 
qual प्रकुर्वीत सद्यो वाप्यधिवासनम् ॥ 

` महाकालसंहितायाम्- 
अधिवासनकमांङ्गमूतं ageraraty | 
urifafaearigs sta वत्तमानतया स्थितम् ॥ 

धाषिंका्ां समाप्त्यथं भवःकर्तव्यस्य कमणः | 
वूमनारोपणस्याङ्गमूतमधिवासनं करिष्य इति सङ्कुरप्य पञ्चायतनमध्ये | 
वक्षिणामूसिसंदितायाम्--भामन्तय वमनं चादौ चतुःकल्पलतादिभिः। ag:- 

करपलतामन्त्रस्तु- धः हीं हं खे as aed ga ane ऊष्होपे हींड 
सरस्वत्यै नमः ही धरी ही at at gt sia: | 

कामनेत्रसमुदुभूत रतिनेत्रजलाप्ठंत | 

ऋषिगन्धवेसिद्धानां विमोक नमोऽस्तु ते ॥ 

ददै 
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शिवकारे समुच्छिय नेतव्योऽसि शिवाया | 

इत्यामन््य शिवं कामं तश्र सम्पूजयेत् सुधीः ॥ 

अन्यवैवोपासकेनापि मन्त्रे शिवपदस्थाने ऊहो न weer: शक्तितन्त्र प्वा- 

मिधानात्। शिवमित्युपलक्षणम्। स्वेष्टदेवतां पूजयेदिति केचित् । 

अथाधिवासनक्रतयम् 

मन्तरमुकाबस्याम्--पूवेद्यः संयतो भूत्वा मन्त्री वादि्रनिस्वनैः। 
गच्छेद दमनकारामं यत्राशोकः प्रतिष्ठितः ॥ 

तज्रोपविश्य मन्त्रेण पूजयित्वासने शुभे | 

नत्वा गुरं गणेशानं cuted च मन्त्रवित् ॥ 

स्वात्मानं सकलीकस्य कशं स्थापयेदु TA: | 

वनीं चेव संस्थाप्य विधिना मन्त्रवित्तमः ॥ 
वत्वा af तु भूतेभ्यस्तानि frend मन्त्रवित् । 
AME AT सम्पूज्य तदभावे विधाय तत् ॥ 
मण्डङे चन्दनेनाथ फलपुष्पोपशोभितप् | 

कार ata सम्पूञ्य तदभावे विधाय तत् ॥ 
मण्डङे चन्दनेनाथ कर्पुष्पोपशोभितम्। 
कारं तत्रैव सम्यूज्य वसन्तं च यथाविधि ॥ 
अधघोरविदयया पश्चाद दमनं प्रोष्य वारिणा | 

अस्त्रमन्त्रेण संरक्ष्य कवयेनाऽवगुण्डयेत् ॥ 

शरिलमुद्रां बदू1ऽथ भ्रामयेहु द्मनोपरि | 
नत्यगीतादिभिः सम्यक् कुरयाज् जागरणं निशि ॥ 

ante करकं श्चुदजरपात्रमिति यावत् । तत्स्थापनं कुम्भनैरन्तर्येण “gated 

न्यसेविण्त्यमिधानात्। भूतबलिदानं हों त्रीं सवं विघ्रहृदुम्यः स्ेमूतेम्यो हं फट् 
स्वराहैत्यनेन कव्यम्! तदपसारणमन्त्रस्तत्रेव- 

पाषण्डकारिणो मृता भूमौ ये चान्तरिक्षगाः। 

श्वि लोके स्थिता ये च ते नश्यन्तु भिवाक्या ॥ 
रक्षाऽभिषेकरूपेव वधेनीजकेन | अघोरे घोरे ही घोरघोरतरे off ade: स . 

सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु व्वरूपेम्यो हीं भ्रीं इति adams: | च्िरलसुत्रा fire 
TEA उ्ता--अङ्गुष्ेन कनिषठाप्र षदुध्वा शिषाुलिन्रयम् | 



सपमस्वरङ्गः 

प्रसारयेत् श्रिशरलाख्यमुदरेयं परिक्रीता ॥ 
भथ व्मनमुत्पाययेत्। तथाहि दक्षिणामूर्तिलंहितायाप्- 

स्वयमुत्पारथ दमनं aye प्रयुतम् | 
भानीतमथवान्येन मूल्यावानीतमीश्वरि ॥ 
वामतः स्थापयेद् दैवि सवंतोभव्रकाम्बुजे | 
वस्वारे वामनं पात्रं स्थापयेत् पूजयेत् वतः॥ 
प्रणवं भुवनेशानि रतये नम इत्यपि। 
रतिमन्त्रो महेशानि काममन्त्रस्तथोच्यते ॥ 
प्रणवं कामबीजं च कामाय नम इत्यपि | 
मन्त्रेण पूजयेत् तत्र मदनं कर्णिंकागतम्॥ 
ततस्ततुपदमपूर्वादि-पत्रेषु प्रतिपूजयेत् | 
मष्टाशाष्वष्टकीमंन्तररप्रव्ययुतेः क्रमात् ॥ 
कामो भस्मशरीरश्च अनङ्गो मन्मथस्तथा | 
वसन्तसखनामा च स्मर श्षुधनुधेरः ॥ 
पुष्पबाणश्च ताराया डेहदन्ताः प्रकीत्तिताः। 
कपूर रोचनायुग्मं कस्तूरी च ततः प्रिये ॥ 
अणुं age चैव धात्री चन्दनयेवं च | 
खगन्धिपुष्पयुक्तानि अष्द्रव्याणि पावि ॥ 
सम्पूञ्य मदन सम्यग् गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
जपेदनङ्गगायत्रीं यथाशक्तथा प्रसन्नधीः ॥ 

कामदेवाय इत्युकत्वा विद्महे च वदेत् ततः। 
पुष्पवाणाय इत्युकत्वा धीमष्टि तु पदं ततः ॥ 
भवैदनङ्गगायत्री ARIST: प्रचोदयात् | 
नमोऽस्तु पुष्पवाणाय जगदानन्दकारिणे ॥ 
मन्मथाय ses रतिप्रीतिप्रियाय च। 
अनेन मनुना दैवि नमस्ुर्यादनन्तरम् ॥ 

अथ विक्षापनं दैव्ये Sale दमनपाणियुक् | 
भामन्त्रितासि दैषेशि सथः काले मया रिषे | 
eed च यथालाभं पूणं पं तवाशया | 
षिक्षापनाख्यमन्तरेण Braz परितोषयेत् |! 

२९३ 



२८४ ताराभक्तिसुधार्णषे 

ततः सम्पूजयेहु दैवीं गन्धपुष्याक्षतादिभिः । 
नैवेद्यं षिधिवहु स्वा धी विधां प्राथयेत् ततः ॥ 

Geral जगन्मातर्वाञ्छिता्थंफलपरदै | 
हृत्स्थान् पूरय मे दैवि कामान् कामेश्वरेभ्वरि ॥ 

अनेन प्रा्थये् दैवीं पश्चाद् द्मनमीश्वरि | 
घामावगुण्डितं कु्यादस्त्रेणापि सुरक्षितम् | 

ततो जागरणं कूर्यात् सद्श्चेज् जागरो नहि ॥ 

` दूमनस्यान्यानयनपक्षेऽपि उत्पाटनं पूषेमेव कायम् । दमनस्थलीमिस्यादिपदस्य 

दूमनावस्थितिस्थानमात्रवाचित्वात् यदि तु दमनारामं सविधस्थं स्यात् तवा 

यथोक्तस्थान पवोत्पाटनमिति विरोषः। वश्वारेऽषटवलेऽम्बुज इत्यन्वयः | पूजयेत् 

रतिकामोऽग्निमप्रन्थासुरोधात्। रोचनायुग्मं गोरोचना वंशरोचना च । त्रिपुरां 
श्रीविद्यामित्युभयमपि उपलक्षणम् | सवेघ्रेतत्कमंणो षि्ितत्वेनाकां्षातौल्यात् | 

dremel इत्यादिमन्त्रे श्रीविथाभिन्नदरेवीपुजने Text इति wena सवेरूपे 
इति योज्यम् | 

अध पूजादिनक्रुखम् 
महाकाटसंहितायाम्- 

ततः प्रमाते उत्थाय शृत्वा नित्यक्रियां स्वकाम् | 
रृताचांसंभतिः पूजामण्डपं समुपाविरोव् ॥ 
मृत्तियन्त्राखयादीनि कुर्या दुञ्ञ्वलितानि हि | 
aget पुरतः क्रयात् तद्नन्तरमीश्वरि ॥ 
द्मनारोपकमा्ं करिष्य इति aria | 

दक्षिणाम् सिंसंहितायाम्- 

भथ प्रातः समुत्थाय छ्यादु वे नित्यपुजनम् | 
ततो नेमित्तिकं garg दमनं च सुपूजयेत्॥ 

नेमित्तिकं वक्ष्यमाणं मुख्य मिष्देवतापूजनरूपम् | यद्यप्यत्र aged दमनपूजा 
श्रूयते तथापि द्मनस्य स्वतोऽबेवत्वात् तत्पूजनस्य सुख्यपूजनोपयुक्तदमनसंस्कार- 

त्वेनोपादैयत्वात् प्रथममेव तदाचरणं युक्तम् । अस्य क्रमतात्पर्यकत्वात् । 
अत पष च Hata तथैवोक्तप्। aurfe— | 

art नवधा कुर्यात् पूजयेत् तवनन्तरम् । 
भानन्दःबरबीजेन ततो भिन्नेन सुन्दरि ॥ 
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आनन्दैऽवरीषीजेन नवधा बिन्दुना सह | | 
नृवप्रकारसंमिन्नं दमनं पूजयेत् क्रमात् ॥ 
तेनैव महतीं पूजां मध्ये तत्युष्पमिधिताम् | 

मनोहरां च विधिवत् कृत्वा नेवेदयमुत्तमम् |i 
SRK च ताम्बूलं द्रवा संप्राथयेत् ततः। 
समस्तचक्रयक्रोशि सवेविधाशरीरिणी ॥ 
वेदमातमेमैतत् तु भवत्विष्टं तवाक्ञया | 
ततः स्वगुर्मभ्यच्ये पुष्पमूताम्बरादिभिः॥ 
Real दमनकं तस्मै प्रणिपत्य प्रसाद्य च | 
Toate ततः क्यात् साक समयिभिः सुखम् ॥ 
अन्ते दानं pata रसैः षड्भिः समन्वितम् | 
ad यः कुर्ते विद्वान् दमनारोपणं क्रमात् ॥ 

तस्य सांवत्सरी पूजा श्रीषियाधिष्ठिता भवेत् । 

आनन्देभ्वरानन्दैभ्वरीमन्त्रयोः पूर्वोक्तयोश्चरमस्वरपथग्भावेन नवाक्षरत्वम् | 

अत्र सर्वाक्षरेष्वनुस्वारयोगो विरोषः। पूजा च प्रथमं भैरवमन्तराक्षरेस्तथा भैरवी- 

मन्व्राक्षरनमोन्तक्षैः कायेति सम्प्रदायः । प्रथमं च मध्ये ततः भरागादिप्रादक्षिण्येन 

कामपूजायां तथादर्शनात् । मध्यं पूवेलिखिता्टदरुकमलस्य । त्युष्पमिधितां 
व्मनपुष्पमिध्चिताम्। पूजा चेष्टदेवताया उत्तरवाक्ये प्राथनस्य तहगतत्वेनैव 
श्रुतत्वात् | CAAT पूजा प्रधाना । महाकारसंहितायाम्- 

शक्तिपूजा च RASA दमनारोपणोत्तरम् | 

GA पुरस्तात् सकलं विफलं जायते प्रिये ॥ 

श्तथचनेऽङते चापि निष्फलं जायते तथा । 
अतः कायां शक्तिपूजा दमनारोपणोत्तरम् ॥ 

तथा-सखमच्यं दमनं चैत्रे तेन चाभ्यच्ये कालिकाम् | 

सपजन्मरृतेः पापमुच्यते नात्र संशयः ॥ 
चैत्रशुङ्खत्योदश्यामधिवासनपूवंकम् | 
आरोप्य दमनं दुग विधिनाऽनेन पूजयेत् tt 
मयोक्तेन वरारोहे तथा पुण्यफलं AY | 
अश्वमेधसहस्लस्य राजसूयशतस्य च II 

तत्रं समवाण्याऽसौ दैववह दिषि मोदते | 
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तथा-- धवं यः Gat पूजां दमनारोपणाभिधाप् | 

भवन्ति नापवस्वस्य कदाचिदपि सुन्दरि ॥ 

सिध्यन्ति तस्य मन्त्राश्च नारीणां वह्वभो भवेत् | 
स्वेसम्पदुयुतः श्रीमान् मोदते दिषि tae ॥ 

इति दमनारोपणविधिः 

अथ पदित्रारोपणम् 
शश्च प्रतिवषमावश्यकम्। दक्षिणामूततिसंहितायामीभ्वरवाश्यम्- 

अथ axa महेशानि पवित्रारोपणं महत् | 

यस्मिन् कते रतं सवंमन्यथा शन्यसुच्यते ॥ 
गते संवत्सरे यस्तु न करोति पवित्रकम् 

पकीङ्त्य फलं तस्य नीयते दुगंणौ बलात् ॥ 

कालो ऽप्युक्तस्तत्रैव — 
आषाढ उत्तमो मासः रावणो मध्यमः प्रिये । 

हीनो भाद्रपदौो मासः पक्षौ सितस्ितेतसौ ॥ 

प्रशस्तः Tae तदभावे सितेतरः। 
चतुदेश्यष्टमीपूणमासीतियिषु वे यजेत् ॥ 

महाकोटतंहितायामपि- 
कालो प्रीष्मः शरदु वषां एष मुख्यतमः प्रिये | 
केचिदु वसन्तमिच्छन्ति कालं माध्यमिक बुधाः ॥ 
नेव हेमन्तशिशिरौ set? कदाचन | 

वथा-तश्च कार्पासजं क्षेयं शाणं वा पजं तथा | 

तथा--हृतं नवगुणं सूत्रं नवगुणमुदीयेते | 
oo तद्धि धणानामंसे तिष्ठति सुन्दरि ॥ 

तदेव सूत्रं देवानां कष्टेदबहुगुणीर्तम् | 
पवित्रमिति anda कथ्यते निगमादिषु ॥ 

तथा--भाम्नायमेदाहु भिद्यन्ते quant: सुरेभ्वरि। 

पर्वाद्धयोः सितं सुत्रं caged तथोक्तरे ॥ 
afarasca पीतं हि अधोदक्षिणयोमेतम् | 
न नीलाक्तं भवेत् सूत्र षडाम्नयेषु करं चित् ॥ . 
भाग्नायेष्वथ सवषु प्रशस्तं सितमेव धा | 



कुमारीकसितं सूत्रमतिप्राशस्त्यकारकम् ॥ 
पतिमत्या कतं मभ्यमधमं विधवारूतम् | 
विप्कषत्रायजातीनां पज्ञीभी रचितं शुचि ॥ 
मवजिंतं यच्छूष्राभिस्तदशुच्येव कथ्यते | 
विशेषतो हामीषां हि विदितं पतिहीनया ॥ 

वेश्यया wee सूत्रं मेध्यमित्यपरे जगुः | 
रजक्या वाथ यान्त्रिक्या काषायपटयाऽथवा ॥ 

गोप्या वाप्यथ मुण्डिन्या मालिन्या ag विनिमितम् | 
ततसूत्रज्ञपवित्रेण साधको नरक घज् | 

तस्मात् सूञ्रधिनिर्माणि यतः कार्यो विरोषतः ॥ 
मध्यमस्त्रीगरदी(१) यस्तु GAT: We उच्यते | 

quater ऽधमकटपः(१) स्यात् तिथी रिकाविवजिंता | 
सापि भूततिथौ प्राह्मा चतुथा भौम पव च | 

रवौ तु सप्तमी asat रिक्ता asat गुरावपि ॥ 
तिथिस्त्याज्या न कापी भौमेन सहिता यदि | 

पु्नक्षत्रस्य योगेन फलाधिक्यं हि जन्यते ॥ 

तानित्वजीवदिनृदु विष्णवो नि्तिस्तथा | 

कष्वप्येतेषु qda: ata वा पुनः॥ 
दक्षिणाभूुसिसंहितायाम — 

agax विशिष्टं तु कार्पासजनितं तथा | 

त्रिगुणं त्रिगुणीषत्य प्रक्षाल्याऽमल्वारिणा ॥ 
पश्िमास्योदुगतेमंन्त्रदाक्षिप्येः शोधयेत् ततः। 
मन्त्रैरथ पवित्राणि मनोरम्याणि कारयेत् ॥ 

बष्टोत्तरशतं sg तदधं मध्यमं प्रिये | 
तदधं चं कनिष्ठं स्यादु यथाशक्ति च. कारयेत् ॥ 

उत्तरास्योदितेमन्त्रदंश प्रन्थीस्तु कारयेत् | 

विचित्रया चित्रयेत् ताः कुङ्ुमादिभिरग्रिजञ ॥ 

पवित्रदानदिवसात् पूर्वयुरधिवासनम्-- 
सद्योऽधिवासनं वापि कुर्यात् तु परमेश्वरि | 

रात्री समयिभिः साधं निस्यपुजाधमन्तरम् ॥ - 
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ऊर्वं सिंदासनेमेन्त्रैः सूत्रपातं तु arr: | 

स्थापयित्वा ऽस्त्रवमम्यां GAT रक्षावगुण्टने ॥ 

दन्तकाष्ठं तथा गन्धं भस्मचन्दनम्ुसिकाः | 

सिल्लार्थौश्च तथा धात्रीफलं वक्ुलसम्भवम् ॥ 

प्वादिदि्ु क्रमतः पवित्रसूत्रभाजनात् | 
अभ्वत्थपत्रपाधरेषु प्रक्षिपेत् सिद्धिहेतवे ॥ 

कुमारसोम-स्वादेश-बरह्म-नाग-शिलिध्वजाः । 

सूर्यः सदाशिषः शर्वो दैवता स्थुनैवामराः ॥ 

सतर पूजयेद् ब्रह्मविष्णीशांश्च ae | 
क्रिया च पौरुषी वीरा गायश्री चापराजता ॥ 

विजया च जया दैवी मुक्तिदा च सदाशिवा | 

मनोन्मनी च नवमी दशमी सवेतोमुखी ॥ 
प्रन्थिस्थदेवताः पृज्या उपचारः समचयेत् | 
नित्याः षोडश देवेशि श्रीविद्यां च स्मरेत् प्रिये ॥ 

पश्चिमास्योदुगतैरित्यादि श्रीविद्यापरम्। भत्र तु मूलमन्त्रेण दुष्णीमेव घा 
क्षालनं कूर्यात् । कमारः सनत्कुमारः। शिखिध्वजो गुहः । बोडशनित्यापूजन- 

मपि ्रीषिधापरमेव । मष्टाकारसंहितायाम्- 
यावत्यो वैवताः सन्ति नित्ये नेमित्तिकेऽपि च। 

याश्चा्त्तिपरीषाराः पञ्चायतनसंयुताः ॥ 

अपेश्ितं हि सर्वेषां पवित्रमच्र कमणि | 
तथा- कृताञ्जलिः पद्यमेनं मन्त्ररूपसुदीरयेत् ॥ 

ed aang बेदमखक्रियाणां प्राप्तोऽसि कर्पासखजसुत्र संशषाम् | 
त्वया विनिमांय बहपवीतं दास्येऽमरेभ्यो भवसुत्रपूतम् ॥ 

दक्षिणामूत्तिसंहितायाम्- 
अधिवास इति परोक्तः पश्चावाराधनं भवेत् | 

नित्याचेनानन्तरं तु नैमितिकमिवं भवेत्॥ 
महाकाटसंहितायाम्- 

अथ नेमित्तिकसममारमेताचेनं धुधः। 
तथा- नेवेद्यधूपदीपानां seer भूयसी स्थितिः ॥ 

आकरारणीया-यल्नेन स्वस्ववग्यास्तु Banh: | 
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| Seed कायं बहिरन्तगृहस्य च ॥ 
द्क्षिणामूलतिलंहितायाम्- 

समयिम्यश्च चित्राणि कनकास्यश्च भोजनम् | 

स्वगुदं GHA WHAT षस्त्रारङ्कारगोधनेः ॥ 

यथाविधि नमस्कृत्य देवीरूपेण चिन्तयेत् | 
आरोपयेत् पवित्रं तु वित्तशाठ्य विवजिंतः ॥ 
गुरः सम्पूज्यते यत्र तत् कमं सफलं भवेत् | 
स चेन्न पूज्यते यत्र क्रिया सा fener भवेत् ॥ 

गुरोरभावे तत्पुत्रं तद्भावे ATA | 
भा्यांभावेऽचयेदन्यं गुरुगोत्रसमुद्धवम् ॥ 

wear पूणोहुतिं पश्चादन्नी दयात् पवित्रकम् | 

श्रीचक्रमध्यसिद्धायै पूजयेत् तन्निवेदयेत् ॥ 
महाकारतंहितायाम्- 

यस्य यस्य तु दैवस्य यो यो ऽर्चावसरो भवेत् | 

तस्य तस्य तु दैवस्य तस्मिंस्तस्मिन् वरानने ॥ 

पवित्रं तस्य दातव्यं तन्मन्त्ोश्वारपूषंकम् | 
तथा--छागाश्चावर्यकत्वेन दातव्या बलिकमंणि ॥ 
तन्त्रे- दिवा नित्याचनं satarat नेमिसिकं भवेत् । 

इति पवित्रारोपणविधिः 

अथ पोटाचनम् 
कुटचुङामणौ - पवते विपिने चैव निजने शून्यमण्डपे । 

चतुष्पथे कलामध्ये यदि garg गतिमेषेत् ॥ 
HS ध्यात्वा मनुं जप्त्वा नत्वा गच्छेद यथासुखम् | 

करमध्ये TIE | करमिष्टदेवताम् | 

पुरचरणकाले तु यदि स्यात् पीटदशंनम् | 
तदा aa dager मनसाऽपि न हीयते ॥ 
देवीक्रटे महाभागामोड्धियाने च भैरव | 

योगनिद्रां कामरूपे मदहिषासुरमदिनीम्॥ 
कात्यायनीं कामभूमौ कामा्यां कामदापिनीम् | 

a8 | - 



६७ ताराभक्तिखुधा्णंषै 
अअन 

जालन्धरे च पूर्णेशीं पूर्णशेरे च चण्डिकाम् ॥ 
कामरूपां तु चौहार पूज्या दिककूरवाहिनीम् | 
अथवा कामरूपस्य att यदि भाग्यतः॥ 
तदा मगादिदेवीनां पूजा तत्र विधीयते | 
sad साधकधरेष्ठो देवीक्रूरस्य मस्तके | 

विलिख्य यन्त्र gata! पूजयेत् कुलवत्मेना ॥ 
पीटादिदेवीं प्रथमे पूजयेद गन्धपुष्पकैः | 
महाभागां ततो मल्देवीमावरणेः सह ॥ 

wate तत्र जप्त्वा तु उद्यानं ततो विशेत् । 

तत्पीटे योगनिद्राख्यां पूजयित्वा ततो यजेत् ॥ 

निजञेठदेवतामन्तरं sage aarfta: | 

कामरूपं ततो गत्वा ततः कात्यायनीं यजेद् ॥ 

जप्त्वा लक्षं ततो anit कामाया प्रथमं यजेत् | 

ततो जालन्धरे गत्वा पूणे शीं प्रथमं यजेत् ॥ 
तश्रापि agedena मन्त्रं जप्त्वा समाहितः | 

` ततः पृणंमिरौ गत्वा यजेच्चण्डीं ततो जपेत् ॥ 
कापिरूपान्तरे वत्स कामाख्यां प्रथमं यजेत् | 

तत्परान्ते च महादेवि asig दिक्करवादिनीम् ॥ 

एवं पीरठेभ्वरीमिष्रा पूजयित्वेषटदेवताम् | 

सप्तपीठे aed जपेद्राज्री समाहितः ॥ 
पीठानां परमं पीटं कामरूपं महाफलम् | 

तत्र या क्रियते पूजा सषश्ड वापि महेश्वर ॥ 
विहाय स्वंपीठानि तस्य 22 वसाम्य्म् | 

तस्माच्छतगुणं प्रोक्तं कामाख्यायोगिमण्डलम् |: 

अध HANGS 
महदाकाटतसंहितायाम्- 

न तथा तुष्यति शिवा षलिदहोमस्तुतीरणौः | 

कुमारीपूजनेनाऽत्र थथा सदयः प्रसीदति ॥ 
न केवलं पूजयेत् तां भोजयेच्चापि यज्ञतः | 
Saye चाण्यकरणात् पूजायाः परिकीर्तिता । 
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करणात् साङ्गताऽपि स्यादन्यस्मिन्नरतेऽपि वि ॥ 
वथा-कोलानां निशि परजोक्ता स्मार्वानामपराहिकी । 

नित्या तु शारधर्वायां काम्या नैमित्तिकीतरा ॥ 

HATS AAT 
सुस्नातां पीतरक्तादि-नानारागोज्ञ्वलांशुकाम् | 
सवालङ्कारचिश्राङ्खीमक्लातानङ्गचेष्टिताम् ॥ 
अजातपुंमनःसङ्गां सप्ताष्टनववाषिकीम्। 
अनीवजातिं गौराङ्गी पिठ्माठ्मतीमपि ॥ 
अदन्तुरामवाग्दन्तामधिकोनाङविताम् । 
अदीधेकेशीमुद्रीप्ां खुस्मितास्थामलोभिनीम् ॥ 

निन्दितकुमापेटक्षणमप् 
श्यामां दीधेदतीमोतुनयनां frees | 

तनुमूनगतिं क्रुद्धां gat asat च खतिंकाम् ॥ 
भरूकेशारपत्वसदहितां तथा चैव गरदुत्रणाम् | 
जातस्तनरजोऽनङ्कां प्रयत्नेन विवजंयेत् ॥ 
पतदुभिन्ना कुमारी तु वरणीयाऽचेनक्रमे | 

यामले-थः कुमारौ यजेन्मन्ञी Tag सवेदा | 
तेनाचिंता महादेवी सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
aetna संप्रोक्ता द्विवर्षा च सरस्वती | 

त्रिधामूत्तिंस्त्रिवषां च चतुरब्दा च कालिका ॥ 
खुभगा पश्चचचयमुमा षडवाषिंकी wa | 
मालिनी सक्तवषां च अष्टमी कुञ्जिका मता ॥ 

नधाब्वा कालसङ्षां दशवर्षां ऽपराजिता | 

पकादशाब्दा सद्राणी हादशान्दा च भैरवी ॥ 
तत्परा स्यान्महालक्ष्मीस्तत्परा कुलनायिका | 

NAIM तत्परा भ्रोक्ता षोड़शाब्दा च चण्डिका ॥ 

पवं क्रमेण विक्षेया विना पुष्पं कुमारीका | 

महाकाठसंहितायाम्- 
गीतवादित्रनिर्धोषिरानन्दादरपृषेकम् | 

नीत्वा पूजागरृहदवारि कुमारीस्ता अयुग्मिकाः ॥ 

[1 + णर 
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पञ्च घा सत्त घा लापि नवेकादश वा पुनः। 
` भुकयेका arg weer या स्यात् सर्वाङ्गखुन्ददी ॥ ̀  

बह्कीनामप्यभाषे हि भवेदेका कमारिका। 

काम्ये नेमित्तिके चेका aga: शारदपूजने ॥ 
क्रणीभूता उत्थिताश्च नघ्रीमूतानना aft | 
स्थापयित्वा क्रमेणैता भुख्यामादौ नियोज्य च ॥ 

वैवीबुद्धिं िधायाऽस्यां साधको विगतत्वरः | 
गृहीतमदिरामत्तः कल्पिताचेनसमभ्भृतिः ॥ 
प्राणायामं विधायादौ ततो भूतापसारणम् | 
गुरं गणपतिं नत्वा वामदक्षिणयोस्ततः ॥ 

मध्ये कुमारीं च तथा मूलदेवीस्वरूपिणीम् | 
छोरिकामिस्तथा तालत्रिव्यैबेन्धनं दिशाम् ॥ 

SHAT मूलमूतायाः पादौ प्रक्षारयेत् ततः। 

तथा--तज्ञरं मस्तके द्याह देवीपादोदपरशषया ॥ 
सो्री्ांशुकेनेव पादारबू पनयेत् ततः | 
पुनरक्षतमादाय विघ्नायुत्सारयेत् प्रिये | 

उदीयेमाणमन््रेण तालन्रयपुरःसरम् II 
तारपाशकलाक्रूचांस्त्राणि प्रथमतो वदेत् | 

मूतान्यपसारय च rama चेत्यपि ॥ 
हच्छीषे चरमे द्यादेकविंशाक्षरो Az: | 

कमायां सहिताः सवे तया दैवीस्वरूपया ॥ 

धानार्थं समायान्ति यावन्तो दैवयोनयः। 

प्रेता भूताः पिशाचाश्च गन्धवां Tere अपि ॥ 

राक्षसा दानवा यक्षा ये चान्ये क्रूरकर्मिणः | 
सह भ्रविश्य कौमा्यां मण्डपं शारदाचंनम् ॥ 
grata च कुमाय पूजां विध्यंसयन्ति च | 
अतो वारद्वयं कायं विघ्रस्योत्सारणं प्रिये ॥ 
ततः स्ववामदस्तेन मायां दक्षिणं करम् | 
गृहीत्वा वक्षचरण-विनिःक्ेपपुरःखरम् ॥ 

भीपश्क ताः कुमारीस्ताः aitaed मुं पठन् | 
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पूजागदान्तः शनकनेमन्मौलिः प्रवेशयेत् ॥ 
समस्तजगतामाद्े जगदाधाररूपिणि | 
कुमारीङ्पमास्थाय ane गहं मम ॥ 

भवत्याः atest od जाने मातरं नहि | 

कुमारीरूपमेवेदं पश्यामि aaa | 
भक्तिं मदीयां विक्षाय त्वत्पादाम्बुजयोः fare | 
सवया प्रकटितं रुपमीद्रशं सवं सिद्धये ॥ 
हृष्टिः कायां न मे पापे सञ्चारेणासतः पथः। 
हृढायां केवलं भक्तौ दातव्या स्ुरवन्दिते ॥ 

शिवाद्यास्तव रूपं हि atest नेति जानते | 

शास्यामि को वराक्रोऽदं पाञ्चमौतिकविग्रहः ॥ 
इति पञ्च पठन् शोकान् स्वयपृष्ठेनैव तारयेत् | 

अनीक्षमाण एवेशि गीतवाद्यपुरःसरम् ॥ 
यामले- स्नापिता गन्धतेरेन नानाभरणभूषिताः | 

आनीय देवतापाभ्वे स्थापनीया सुधीमता ॥ 
महाकालसंहितायाम्- 

मुख्यं तत्पूजनं प्रोक्तं मुख्याया पव तन्मयुम्। 
तत्पूजयेव ताः सर्वाः पूजिताः स्युने संशयः ॥ 

तथा-- बलिं दरवा ततो दैवयोनिभ्यः परमेश्वरि | 

आरभेत निराटस्यः कुमारीन्यासमुत्तमम् ॥ 
तथा - AAU AG महाचण्डयोगेभ्वरी मता | 

ततः सिद्धिकराली च पुनः सिद्धिविकरास्यपि ॥ 

महान्ता ATA Kat वन्नकापालिनी aa: | 
qrenrferaserfaaa दे परिकीत्तिते ॥ 
प्रतिपदा दिपूणांन्तं बद्धिमेदेन पूजयेत् | 
महापवेखु ता दैवि विशोषाद्यु पचारकैः ॥ 
महानवम्यां देवेशि कुमारीश्च प्रपूजयेत् | 

fayat पूजयेहु यस्तु षोड्शौश्चेव भक्तिमान् ॥ 
खण्डकापालिती काटचक्रोभ्वयेप्यनन्तरम् | 
गुह्यकाली ततः कात्यायनी कामास्यया स ॥ 
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चामुण्डा सिद्धिलक्ष्मीश्च कुष्जिका तदनन्तरम् | 

मातङ्गी agg tar चण्डेश्चयंथ कीर्यते ॥ 
सवंशेषेऽथ कौमारी एता अष्टादशोरिताः। 

तथा-सङ्खान्यतो वच्मि शिरो qe तदनु चक्षुषी ॥ 
कर्णौ नासापुटे चापि कपोलौ तत्पुरौ पुनः | 
अधरोष्ठ दन्तपङ्क्ती स्कन्धौ हृदयमेव च ॥ 

WE च जटरं पृष्ठमुरुजानू तथेव च । 
aE पादौ च सर्वाङ्खं तावन्त्येव स्थलानि च ॥ 

त्रिशक्तिरत्ने-कलादि च ward ताः पूजयेद् विधिना बुधः | 
उपवेश्यासने दिव्ये कुमारीं साधकोत्तमः ॥ 

वह्यमाणेन विधिना वैदेऽस्या न्यासमाचरेत् | 

कुमारिका स्यात् प्रथमा दितीया नायिका मता॥ 
तृतीया भैरवी ख्याता तुया वागीश्वरो भवेत् । 
पालिका पञ्चमी प्रोक्तौ सम्बुद्धधन्ताः कुलादिकाः ॥ 
न्यस्याः पञ्चाङ्गयोगेन कुमारीणां KI | 
वामावत्तक्रमादास्यचतुष्कः पूजयेत् क्रमात् ॥ 
ततः सिद्धा जया पूवां जयान्या कुव्जिका परा | 
कालिका पश्चमी tear tart बोधिता श्माः ॥ 

पर्वादिवक्त्रसंयुक्ताश्चतुथ्येन्ता नमोन्तकाः। 
तत्तत्स्थानेषु विन्यस्याः स्वधिया क्रमपृवेकम्॥ 
पञ्चप्रणवयोगेन चेतन्यमनुना सह | 

न्यासज्ञाटं fe पूर्वोक्तं कयात् साधकसच्मः ॥ 
दे aft off ft हं पते पञ्चप्रणवाः। सौः चेतन्यभेरवीवीजम्। तथा यामले- 

बाणी माया तथा लक्ष्मी्मायाकूचेदयं तथा | 

पते च प्रणवा sat: कुमायां परिपूजने tt 
चतुर्दशस्वरेणाद्यो wate न्दिन्दुसंयुतः। 

चैतन्यवीजं कथितं साधकानां सुखाव्म् ॥ 

ततो ऽधेस्थापनं कूर्याज्ित्यके यदुदाहृतम् | 

पूजोपकरणस्थापि शुद्धिदका पुरोकवत् ॥. 
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तथा-ततो ध्यानं प्रकुर्वीत कुमाय वक्यमाणकम् | + 

तथा -उपचारांस्ततः सर्वान् पाद्यादीन् स्तुतिपञ्िमान ॥ 

यामले-- यष्टव्याः पूवेमार्गेण वक्ष्यमाणेन वा पुनः | 
स्वनाममिश्चतुथ्यंन्तैस्तरितारायनेमोऽन्तकषीः ॥ 

देवतापशिमे मन्त्री यजेदेताः सु(स)रक्षणाः। 
आया शुद्धा कालिकाऽन्या तृतीया रखुकिता स्रुता ॥ 
चतुर्थो मालिनी ध्याता पश्चमी स्याद् TEAC | 

सरस्वती रमा गौरी दुगा तु नवमी भवेत् ॥ 

qared नववषं च यजेद् बार विचक्षणः | 

पञ्ाब्वो वटुकः प्रोक्तो नववर्षो गणेश्वरः ॥ 
तथा - प्रदयादासनं वाचा हिया पाद्यं aaa | 

रमयाऽध्यं निवेद्या ऽथ स्त्रिया चन्दनमपंयेत् ॥ 
कुमायं शक्तिबीजेन प्रदयात् कुखुमो्ययम् | 

चेतन्यमनुना मन्त्री धू पदीपादिकं न्यसेत् ॥ 
तारा पते समाषयाता भ्रगुभंवसमन्वितः। 
बिन्दुनादसम।क्रान्तश्चेतन्यमनुरीरितः ॥ 
afag भेरषबीजं तु पञ्चमः प्रणवो मतः। 

महाकालसंहितायाम्- 
भूषणानि दुकूलानि सिन्दूरालक्तकावपि | 
कन्जलादशं विश्यात-तालबृन्तानि पेरिका ॥ 

परिकर्माधारवोल-मञिका-पीटदोलिकाः। 

पञ्चारिका च मञ्जूषा पादुके कुथपटके ॥ 

चन्द्रातपोपसङ्ल्यानं तथोदर्तनभाजनम् | 
शय्योपधानपयंडङगः समुदुगा च प्रसाधनी ॥ 
प्रतिग्राहश्च हिन्दोखा तथा सीमन्तव्सिका | 

# ध्यानान्तरं Gea 
प्रसश्नवदनाम्भोजां प्रोद्यदबाराकसप्रभाम् | 

रक्ताम्बरा रक्तमाछ्यां नानारङकारभूषिताम् ॥ 

सस्मितां दिल्यकन्याभिः ऋीडारसपरायणाम् | 

ध्यायेत् कुमारिकां बाला स्वभकाभीष्टसिद्धिताम् ॥ 
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गोरोचना-सगमदौ कपुर ङ्म तथा ॥ 

पवमादीनि ान्यानि याधच्छक्यानि शुन्दरि | 

प्रदातब्यानि वस्तूनि कमारी तुष्यते यथा ॥ 

तथा-- ततो यत् स्थापितं पात्रं कुमाय प्रतिपादयेत् | 

स्वीकुर्यात् सा च तत्रेव तथा यत्नं समाचरेत् ॥ 

अगृहीते तु तत्पात्रे महान् दोषो ऽभिजायते | 

अतो यज्ञस्तथा कायः स्वीक्रियेत यथा तया || 

कुभारीदाक्िनामानि 
ततो गृहीत्वा कुखुमाक्षतं तस्याः केवर | 

पञ्चाशत्संखयकाः शक्तीः क्रमतः परिपूजयेत् ॥ 
ता इदानीं प्रवह्ट्यामि सावधाना निशामय | 

आद्या जया च विजया saferat माययाऽन्विता ॥ 

कटा च सिद्धिदा Gent TAT स्यात् सुप्रमा ततः | 

विधुता च विशुद्धिश्च नन्दिनी च विशुद्धियुक् ॥ 
अपराजिता च afear लक्ष्मीर्गौरी तथैव a | 
अथ मेधा च गायत्री साधित्री च स्वधा Fa: II 
स्वादेच्छे च क्रिया विधा प्रका दीपा च चेतना | 

भदा ज्येष्ठा तथोमा च शिवा च मुदिता क्षमा ॥ 
श्रद्धाय विमका कौमुधपि वे विशदा ततः। ` 
अशोका RA चेव Tsar राज्यदापि च ॥ 

मैत्री तदनु रुद्राणी भवानी च मृडान्यपि | 
ade चण्डिका वापि कुमारी सर्व॑केषगा ॥ 

पञ्चागतसंस्यका एता कुमार्याः शक्तयः स्थताः | 

मैरवानष्ठ तदनु पूजयेदक्षतादिभिः। 
भेरवीभ्यस्ततो विघ्नविनायकेभ्य एव च ॥ 

वटुकक्षेत्रपालाभ्यां योगिनीम्यस्तथेव च | 
मूतेम्यः प्रेतयक्षेभ्यो डाकिनीभ्यस्तथेव च ॥ 
sata पूजनं दैवि कुसुमाक्षत चन्दनः | | 

पुनरष्टौ TANT Seat दैवीयंजेत् प्रिये ॥ 
महामाया काटराश्रिस्ततो वै adage t 



सतमस्तरङ्कः are 

पूज्या डमरुका पश्चद्राजराजेभ्वरी AUT ॥ 

सम्पत्थरदा भगवती कुमारी तदनन्तरम् | 

यामले-कुलान्तः पूजयेदेनं कुलकोणेष्विमान् यजेत् | 
कामेश्वरी च aa तृतीया भगमालिनी ॥ 
उपरिष्टात् कुरढन्द्रक्रोणेष्वेताः AAA | 
HARSHA ऽनङ्गमन्मथा ऽनङ्कपूविंका ॥ 
मदना ऽनङ्गगा्दाद्या चतुर्थो कखुमोत्तरा | 

पञ्चम्यनङ्खमदनाऽऽतुराऽऽनङ्पदादिका ॥ 
शिशिरा कथिता gat: शक्तयो रससंश्यकाः | 
अनेन विधिना पूज्या कुमारी साधकोत्तमैः ॥ 

महाकारसंहितायाम्- 
समाप्येत्थं ङुमार्यचौ तत्पुरो भुवि वारिणा | 
add मण्डलं त्वा तन्मध्ये कुलकामिनीम् ॥ 

विटिष्य जलक्ुसुमाक्षतचन्दननागजेः | 

पूजयेन्मण्डलं तश्च शुभदाये नमो वदेत् ॥ 
स्थालीगतं ततः सवं मन्नं तत्र निवेश्य हि | 

नानाविधां च सामग्रीं रे्ाचोष्यादिधद्धिताम् ॥ 

मांसमीनसुरापुणी भक््यचव्यो दिपूरिताम् | 

कुमारीवद्षदस्तं च स्थापयित्वाऽज्ञमूधेनि it 

उत्तानं AAAs मयुना ऽन्नं BAAS ।# 

AMI — इतरासां कुमारीणां प्रत्येकं पूजनं चरेत् | 

गन्धयुष्पैधृपदीपेनवेयर्संभ्तेः ॥ 
तथा- अन्नानि याद्रशान्थस्यै मुख्यायै कल्पितानि हि | 

अन्याम्यस्ताटूगान्येव दातव्यान्येष निश्चयः ॥ 

फलाफरं तु मुख्याया Kaas विपथिता | 

भुञ्जानासु Fatty न तुथेध्वनिमाचरेत् ॥ 

| नान्यत्र च मनो दयात् संवाधं नेव कट्पयेत् | 

अन्नोत्सर्गमन्क्रसत्येवं-ये हौ भीं खं al: सर्वशक्तिस्वरूपाये सर्वसिदधिदायै भगवत्यै sma 
भस्यमोज्यनानाविधाश्वकतिषतवडरसोपेतमिदं महाभोगनेषेध्यं तुभ्यमहं निवेदयामि गृहाण गृहाण 
सुशदव भुङष्व प्रसद् प्रसीद् सर्वसिद्धि मे प्रयच्छ प्रयच्छ ए ही भी रमः स्वाहा | 

३८ 
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कोलाहलं निषेधेत भमङ्गल्यानि यानि च ॥ 
रुदितापानवायुं च प्रयत्नेन धिवजंयेत् | 
सावधानो भवेदत्र किमादौ मश्चयन्ति घाः ॥ 
मिथः किं घा प्रजदपन्ति कुत्र वा वस्तुनि स्पृहा | 

कुतर gfe प्रक्षिपन्ति भीताः fat वा बदन््यमूः ॥ 
इत्यादिनानाजातीयाश्चेष्ठा आसां cera: | 

सावधानतया KAT भद्राभद्रस्य सूचकाः ॥ 

भक्चयन्तीसु तास्वेवं परेत् तत् स्तोत्रमत्वरम् | 

छृताज्जलिनेघ शिरा आसामन्ने क्िपन् दशौ ॥ 

HATTA 
arate महाभीमे मीमरावे मयापहे | 

संसारदावाभ्रिशिखे ब॒जिनार्णवतारिणि ॥ 
्हन्द्रोपेन््रभूतेश-प्रभृत्यमरवन्दिते | 

सगंपाटनसंहार-कारिण्यदितमारिणि ॥ 

गु्यकालि परानन्द् -रसपूरितविग्रहे | 

परब्रह्मरसास्वाद्-षोवट्थानन्ददायिनि ॥ 

गुणातीतैऽपि सगुणे महाकाल्पान्तन्तेफि | 

कुमारीरूपमास्थाय fag प्रह्षास्वरूपिणि i 

आगतासि ममागारं शारद्यवांसमाप्तये | 

सांवत्सरिककस्याण-सूचनाय तथेव च Il 

धन्योऽस्मि sasensita and जीवितं ममर | 

यस्मात् त्वमीद्रशं कृत्वा कौमारं रूपमुलमम् ॥ 
गृह्यकालि समायाताष्दिकिपूजाजिघक्षया | 
त्वमेवैतेन रूपेण देवेभ्यः प्रार्थिता पुरा ॥ 
दत्तवत्यसि साघ्ाञ्यं वरानपि समीदहितान् | 

मह्यमप्यद् Bafa at te छुपूजिता ॥ 
pat afearaed त्वं पुरा दसवत्यसि | 
विष्णवे च त्वमेवादास्तथा पाटनणशक्तिताप् ॥ 

महाख्द्राय संदारकतृत्वमद्दः भिषि | 
ववेभ्यश्चापि दैत्यानां नाशने वक्षतामपि ॥ 



` सतमस्तरङ्गः Ree 

अन्तर्यामिन्यसीशानि त्रिलोकीवासिनामपि | 

निवेदयामि किः Ase सवेकर्मेकसाक्षिणि ॥ 
MIA राज्यकामं शरीरारोग्यमेव च | 

त्वत्पादाम्बुजयोभेक्तिं याचेऽहं चतुरो घरान्॥ 
नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले | 

नमस्ते जगदाधाररूपिणि त्राहि भां सदा ॥ 
मातने वेनि रूपं ते न शरीरं न वा गुणम् 
भक्तथा हृत्स्थितया पूजां तव जानाम्यनन्यधीः ॥ 
त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदीश्वरी | 

त्वं गतिः शरणं त्वं च स्वगेत्त्वं मोक्ष एव च ॥ 
विहाय त्वां जगन्मात्नान्यां जानामि दैवताम्। 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नभः ॥ 

इति कुमारीस्तोत्रं समाप्तम् 

कुभारीपूजाफलम् 
ofa: छोकेः स्तुतिं कुर्यात् कुमारीणां वरानने | 

दयादाचमनीयं हि भोजनान्ते गतत्वरः ॥ 

ततः प्रद्धात् ताम्बूलं सगचन्दराभिवासितम् | 

सह वाथादिभिस्तावदनुवज्य विसजजयेत् ॥ 
शुभाशुमफटं वच्मि साम्प्रतं तव area fe | 
तश्राप्यादौ शुभं व्ये विपरीतं ततोऽस्य च ॥ 
तदुच्छिष्टं ततो gas जस्बुकेभ्योऽथ भूतले | 
निखनेदप्छु वा दैवि समालोड्य विसजेयेत् ॥ 
आदौ भक्ते करे दत्ते सुभिक्षं विषये भवेत् । 

पायसे यजमानस्य agate: प्रजायते ॥ 
धूते स्यादायुरारोग्यं पूजामैभ्वर्य बुद्धये | 
तथा मोद्कशष्छुल्योः सन्ततिभूयसी भवेत् ॥ 

मत्स्यजातिष्वथंलाभः SUL यानसम्पद्ः | 

भासे त पुत्रलाभः स्यात् Aaa कामिनी भवेत् ॥ 
ae मांसविगेषस्य भिन्नं मिधं धरुवे हि तत् । 
अथंरामस्तु eae खङ्गं तु विज्ञयो रणे ॥ 
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माहिषेण तु मासेन राज्यग्रात्िभेवेदु धुवम् । 
भारोग्यं शारिणेनाशु काष्णंसारेण वाग्मिता ॥ 
शादो मेधावितां गच्छेशाजेष्वजरतामपि | 
आये qas दैवि सवंकल्याणमाप्लुयात् ॥ 
कामे मेदिनीलाभो बहन्नत्वं च राङ्षै | 
घार्ध्रोणसे शत्रुनाशो हासे मयुजवश्यता ॥ 
ते्तिरेऽभीष्टसिद्धिश्च वत्तके पापसंक्चयः। 
मनस्तोषो बलाकायां फलेक्षो विश्ववश्यता ॥ 
कीर्तिस्तु महती aa get सभ्पदनुत्तमा | 

fast तनयावािः शाके च रिपुसंक्चयः ॥ 
हालायां guage: स्याश्चोष्ये सम्पत् सुवाग्मिता | 
धनागमः फाणिते तु कूचिकायां बलोन्नतिः tt 
तम्बी चृन्ताककुष्माण्ड-कारषेलपटोलकेः | 

घोषशरणदीर्धा दिघ्मूलकेस्तेमने छते ॥ 
ferent vag दैवि पक्र वाक्पटुतापि च | 
गोधूमचू्णंघरिते वस्तुनि प्रतिभा रणे ॥ 
Qui gel भवेन्मोक्ष मण्डपेऽप्युन्नतिर्मवेत् | 
चामरछत्रयोस्तालबरन्तपयेङ्कयोरपि ॥ 
धण्टाद्पेणयोश्चापि gear मूत्तिरु्तमा | 
आकर्पालङकुरणयोः स्यशं-चालनटूषिषु ॥ 
नानाविधानि सौख्यानि भवन्ति महितुः प्रिये | 

एवंविधानि भूयांसि चेष्टितान्यशनानि च ॥ 

अश्युभफटनिखूपणम् 

शुभादेशीनि जायन्ते विपरीतान्यतः श्ण | 
मुहयभूता कमारी aq वमति दित्रिवारकम् ॥ 
दुर्भिक्षं जायतेऽवश्यं प्रजाः स्युः पीडिता भपि | 
राज्ञा विनाशमायाति Sarat रोदने इते ॥ 

उष्वारे तु महामारी पुरीषे पुरवाहनम् | 

अभोजने शत्रुमयमापदो बहुभोजने ॥ ` 
भमाषणे त्वामयाः स्युधिंपवो बहुभाषणे | 
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उपसर्गा बहुविधाश्चेष्टया करपादयोः ॥ 

अतिखञ्जा विनाशाय तथा निरेज्जताऽशुभा ॥ 
नानोत्पातास्तु मौने स्युः स्वापे आहोविनाशनम् | 
सवनाशस्तु भीतायां क्रुद्धायां सत्युरेव च ॥ 
भावेश तत्क्षणाद्राजा धियते नात्र संशयः | 

शङ्धितायां ager श्रान्तायामीतितो भयम् ॥ 
चिन्तितायान्तु विज्ञेयं तद्रा्टस्यैव पातनम् | 

me वित्तविनाशः स्याज् area पूजा च निष्फला | 
चाञ्चस्ये चञ्चला लक्ष्मीः पूजकस्यैव जायते | 

विषादवत्यथ यदि कुमारी तत्र जायते ॥ 

सरजं सप्रजं राधं तदा सीदति पाषेति। 
रोगेण ध्रियते राजा यदि रुग्णा प्रजायते ॥ 

दुभिक्षमरकातङ्का यद्यध्रूणि विघ्ुज्ञति | 

सर्वनाशो भवेत् ate धुनोति थदि मस्तकम् ॥ 
रस्तायां रिपुजस्त्रासस्तस्य राज्ञः प्रदिश्यते | 

कम्पे सति स्याद् विमुखी कालिका परमेश्वरी | 

नीचैः शिरश्चेत् Hea असन्तुष्टा ageact ॥ 

हीनायुः स्यात् तव् पृथ्वीपतिश्चेदु गदुगदस्वरा | 

पूजकस्य भवेद् दैन्यं व्याकुला यदि जायते ॥ 

मोहेन व्याङ्रायान्तु सवे नगरमाङलम् | 

वीडितायां भवेद्रोगः स्वेदे दारधनक्षयः ॥ 

भधोवायुं व्थजति चेत् कुमारी वेवयोगतः। 
पीडितं परचक्रेण तदा भवति पत्तनम् ॥ 

गीतं गायति चेत् तत्र कमारी रहितक्रिया | 

सप्रजाराष्रुतनयदारस्य TINA तिः ॥ 
सष्ागताभिः कदाचिन्मुष्या विवदते यदि । 

तदा समायात्यकस्मात् परचक्रं सुदारुणम् ॥ 

थया कयाचित् साधं वा येन केनचिदेव वा | 

कुमारी भासते बीतभयं मन्दाक्षसाध्वसा ॥ 

प्रजायन्ते तदा तस्य विषयेषु water: | 
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ध्यघ्यासं यदि भक्ष्यस्य कुवते करलाटनेः ॥ 
भ्रस्तं समस्तं भवति मनसो वाञ्छितं प्रिये | 
उपायनीकृतं यहु यद ged दैव्यै तु मण्डपे ॥ 
तच्चेत् कराभ्यां स्पृशति कान्दिशीको ATA: | 
निर्वापयति चेद् दीपं कूमारीमुखमार्तैः ॥ 
बुद्धिभ्रंशो भषेत् तदि क्ञानदीपश्च नश्यति | 
देवयो गाच्च नत्यन्ति Haas GIGS ॥ 
सराजकः स विषयः श्मशानमिव जायते | 
वासांस्युत्सज्य नग्नाः erate तत्र कुमारिकाः ॥ 
शश्रुभिधियते तदहि राजा समरमूधेनि। 
यदि qeaca gerd करौ धृत्वा श्रमन्ति च ॥ 
भूतावेशः क्षितीशस्य जायते नाच्र संशयः | | 
उश्चरिष्यामि हास्ये वा वदन्तीत्थं कुमारिकाः॥ 

भोजनावसरे तहि महामारीभयं भवेत् | 

वामे वा दक्षिणे वापि चलत्तारकया दशा ॥ 

रक्तोत्रया धूणंयते शिरः स्वस्य कुमारिका । 

कुरुते वाहा सं सा येन अस्यन्ति मानवाः ॥ 

भूतावेशो भवेत् ति प्रेता नृत्यन्ति वा पुरे । 
दन्तैदेन्तान् पीडयित्वा कुर्यात् कटकरारवम् ॥ 
प्रयाति सदनं श्रुत्योः सदारसुतवान्धवः | 

द्रशाधनिमेषे रत्वा सन्दस्यौघं रदैन हि ॥ 

सन्तजंयति शीषे चेत् कल्पयन्ती कुमारिका | 
तदेव फलमुद्दिष्टं यत् स्यात् HERA ॥ 
भआद्यन्तिकं भवेन्मौनं HLTA CTT च । 

शिरोत्यथं च नमयेदङ्गु्ठेन लिलेह भुवम् ॥ 

विदध्याद् qae रेखां करजनिष्परयोजनम् | 
संहताभ्यां कराम्यां च कण्डूयेदथवा शिरः ॥ 
तृणान्यकारणाच्छिन्धादङ्गुरीस्फोरमाचरेत् | 
पाणिभ्यां सुद्रयेनञेश्रे ढौ कर्णौ पिदधाति धा ॥ 
gata वा बाहुरिकां after hit करोति घा । 
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महान्तं प्रासमादत्ते ae व्यादाय तिष्ठति ॥ 
aaa श्चुत घतते जम्भणं वा सुहुमहुः | 
गृहीट ग पाणिना वान्नं चतुरश्च क्षिपत्यपि ॥ 
उत्थाय वा प्रचलति व्यक्तान्नं पूजनं तथा | 
भायाति वमनं वास्याः स्यातां रोमाञ्चवेपथु ॥ 
निगेच्छतो वा तदुगाच्रात् qaral देतुमन्तरा । 
अकस्मादेव कुरूते काकु चेत् कारणं विना ॥ 

अश्छीटं वठ्गति तथा crate प्ररोदिति | 
आसुक्तालङ्छृतिमुंञ्चेह् गृहं यास्यामि वा वदेत् ॥ 

यस्य कस्यापि वा कुर्याद् भत्संनं तत्स्थे स्थिता | 
उपालभेत वा काञ्चित् सदैवास्या उपेयुषी ॥ 
भिनत्ति वा निदानं वा स्वहस्तबखयानि वा | 

Ba शतस्य कस्यापि बन्धोः शोचति तवर सा ॥ 
यत् किञ्चिद् घा प्ररुपति निनिमित्तं कुमारिका | 
सवेमेतदमङ्खर्यं fad त्रिदशा्िंते ॥ 
दुर्भिक्षं धननाशं च रोगो मारीभयं तथा | 
पदे पदै च विपदः शोको व्याधी रिपृक्नतिः॥ 
परचक्रागमो ऽकस्मादच्निदाहः पुरे TE । 
्त्युत्रासश्च दाणिवियं विच्छेदो बन्धुभिः ae ॥ 
भूतत्रेतपिशाचाभिनिवेशोऽपि गृहे गृहे | 
अष्टमिस्तु महारोगेः प्रजानां निधनं भवेत् ॥ 
इतस्ततः प्रधावन्ति काका भयनिपीडिताः। 
किं बहक्तेन दैवेशि शिली आकालिकी भवेत् ॥ 

इतरेषाममीमिस्तु भयं राक्षां weg भवेत् | 
कुमारीचेष्ितद्यारा era हि शुभाशुभम् ॥ 
वाषिकं च फट cay जयो वाथ पराज्ञयः। 
mega: भयं सौख्यं श्रुमीतिबेरोक्षतिः ॥ 
राज्यव्द्धिः प्रजापीडा व्यङ्ुता ऽनीकसंक्षयः | 

कमारीपूजनात् सधं क्ञायते भोजनाद्पि ॥ 
परीक्ष्य यल्लतस्तस्माद्राहा स्वस्य शुभाशुभम् | 

Rod 
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जति qa समीचीनं ze तवितरज्र हि । 
काभ्याचां बहुखम्भारेदोषिं asst निवारयेत् ॥ 
निवृत्य स्वगृहं eat याता यदि कुमारिका | 

तस्मिन्नेवाऽहनि मवेत् तथापि न get फलम् ॥ 
इत्या दिफलबाहुल्यं शुभस्याप्यशुभस्य च | 

मया विविच्य कथितं धियस्व हदि aera: ॥ 
ततो निशीथसमये विधिवत् पूजनं पुनः | 
पीटमूरस्योः sepia धुपदीपायुकेपनेः ॥ 
नवेद रुपहारेश्च गीतवाधादिमिस्तथा | 

यामले- कुमारी पूजिता हन्ति कटुषं पू्ंसञ्चितम् | 
कुमारिकां विजानीयात् साक्षात् व्ररुतिकरूपिणीम् ॥ 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यत् किञ्चिद् वस्तु शोभनम् | 
अनन्तफा्दं प्रोक्तं कुमार्ये चेत् समपेयेत् ॥ 
भोजिता चेत् कुमारी स्याह भोजितं भुवनन्रयम् | 

ब्राह्मणाय सुशीलाय कुमारीं यः समर्पयेत् ॥ 
पथिषीदानजं पुण्यं सोऽश्चते नात्र संशयः | 

a सर्व सिचिमाप्नोति यः कुमारीं समर्चयेत् | 

वसन्ति सततं दहे कमाय योगिनीगणाः | 

अतः FRAT नमस्या सा खारनीया तदिच्छया ॥ 
अशक्या पूजयेदेकां कुमारी ATTRA: | 
विना कुमारिकापूजां न ca परि्ापयेत् ॥ 
यो नित्यमचयेदेतां तस्य स्यात् सिद्धिर्तमा | 
नवरान्ने समायाते नवम्यन्तं निशीथधीः ॥ 
नानोपदाररभ्यच्यं कुमारीं sferqaany | 
वु द्धिक्रमेण casa घाञ्छितां सिद्धिमाप्नुयात् | 

भथवा पूजयेन् मन्त्री युषतीनेवसं यका; | 
CLS गगना रक्ता मदोच्छुष्मा करािकाः॥ 

इच्छा छाना क्रिया gat नव नामभिरीरिवाः। 

पवत् पूजयेन् मनप जपेत् साप्ं लहस्मकम् ॥ 



यदि सा क्षोभमायाति स्वयमेव विलासिनी | 
तया सह नयेव्रातिं वासरं घा निशातधीः ॥ 

कुमारीं न स्पृशेदेव WITHA चेतसा | 

मन्यथा मृत्युमाप्नोति नो चेदु दैवी पराङ्सुखी ॥ 

इति कुमारीपूजाविधिः 

अथ रिषावषिः 
कुरवृडङामणौ -वित्वमूले प्रान्तरे वा श्मशाने वापि साधकः। 

मांसप्रधानं ated सन्ध्याकाङे निवेदयेत् ॥ 
महाकालतसंहितायाम्- 

पुराद् बहिनिंशाकाङे महारण्यसमीपतः | 
गृहीत्वा भक््यवस्तूनि पूजासम्द्रतिमप्युत ॥ 
आपैरयुगतो fart: प्रदद्यात् केरवीबलिम् | 
आमानि carafe च मांसानि विधिना ऽपंयेत् ॥ 

तत्रोवीची दिग्वदनो वीतभीः शुचिरूजितः | 

प्राणायामं षड्कं च विधायाऽप्यै प्रपूज्य षे ॥ 
उत्थाय सुक्तचिक्करः शिवां आकारयेच्छनेः। 

कुलचुडामणौ- कालि कालीति cnet तत्र सा शिवरूपिणी | 

Re 

पशुरूपा समायाति परिवारगणेः सह ॥ 
भुक्त्वा रौति यदेशान्यां भुखसुत्तोल्य सुस्वरम् | 
तदेव ARS तस्य नान्यथा कुलभूषण ॥ 
अवष्यमन्नदानेन नियतं तोषयेच्छिवाम्। 

नित्यश्राद्धं यथा सन्ध्यावन्दनं पितृतपेणम् ॥ 
तथेयं कलदैवीनां नित्यता seq | 

पशुरूपां शिवां दैवीं यो नाचेयति निजने ॥ 
शिवाराघेण तस्याशु सवं नश्यति निशितम् | 
जपपूजाविधानानि यत्किश्चितसुरूतानि च ॥ 

गृहीत्वा शापमासाद्य शिवा रोदिति निजजने | 

दकया त्वश्यते aa शिवथा दैवभैरव ॥ 
aaa स्ेशाक्तीनां प्रीतिः परमदुरभा | 
पशुशक्तिनेरे शक्तिः पक्िशक्तिश्च भैरव ॥ ` 

३०४५ 
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पूजिता विगुणं कमं सगुणं कारये यतः | 

तेन सर्व॑धरयत्नेन कततेऽ्यं पूजनं महत् ॥ 
राजादिभयमापन्नं वैशान्तरभयादिकम् | 

शुभाशुभानि कमांणि विखिन्त्य बलिमारेत् ॥ 
गह दैवि महाभागे शिषे कालाभ्चिरूपिणि । 
शुभाशुभफलं व्यक्तं ब्रूहि गृह बलि तव ॥ 
पषमुच्चायं दातव्यो बदिः कुलजनप्रिये | 

महाकालसंदितायाम्-स्थानादस्माद्पसरेत् किञ्चिहु दूरतरं प्रिये | 
शिवा यथा वीतभया आगच्छन्त्यन्नसन्निधौ ॥ 
तत्र स्थित्वा निरीक्षेत fai fai ता भक्षयन्ति हि। 
सवां भगस्य चेत् सवं प्रदत्तं भक्षयन्ति हि ॥ 
विनिदिंशोत् सवेसिद्धिं राज्यकामं धनागमम् | 
यदु यत् ता भक्षयन्त्यन्नं तत्तत् फलमवाप्नुयात् ॥ 
यतु यच्च नेव खादन्ति तत्चन्नैव फलं भवेत् | 
कुमारीपूजनादौ तु विशेबोऽस्योपवर्णितः ॥ 
तेन ara a देवि प्रन्थाधिक्यभयादपि। 
कुमारीरूपमास्थाय यथायाति महेश्वरी ॥ 

शिवारूपं तथा रत्वा स्वयमायाति कालिका | 
ततो भक्तिः प्रकर्तव्या ATE यस्मेन साधकः ॥ 
शिवा मक्षयन्तीषु स्वेभ्यो बलिमादरेत् | 
संदारभेरषायादौ बटुकेभ्यस्ततः परम् ॥ 
विनायकेम्यो मातृभ्यः क्षेत्रपाङेभ्य पव च | 
योगिनीभ्यो डाकिनीभ्यः शिषदूतीभ्य पव च ॥ 
पुरोक्तो मन्त्र आसिद्धिं तेन तेन बिं दरेत्। 
महदेभ्वयेमाप्नोति निःशेषं भक्षयन्ति चेत् ॥ 
अधं तु मध्यमा सिच्धिरभक्षे तु fray भेत् | 

कुलचुड्ामणौ--यदि नो गाते वर्स तदा नैव शमं मषेत् । 

शुमं यदि भवेत् तत्र भक्ष्यते तदरोषतः ॥ 

महाकाङसंदितायाम्--लादित्वोत्थाय तिष्ठत्सु firrrgetg तत्र हि । 
दण्डवत् प्रणमेत् सवाः स्वेष्टदैवीधिया स्वयम् ॥ 
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पुष्पाञ्जलिं समादाय गन्धवन्दनचधिंतम् | 
उत्थाय भुक्तविक्ुरो मीलिताक्षो दिगम्बरः ॥ 

भक्तिशाखी वीतभयः किञ्चित् भ्रणतकन्धरः | 

स्तुतिं र्यात् स्तवैरतैर्वरधाथेनपूषेकम् ॥ 

शिवारूपधरे वैषि गृष्यकाकि नमोऽस्तु ते | 

somata करज्जिहे areca श्गाखिनि ॥ 

इमशानवासिनि प्रेते TAA STS । 

भरण्यचारिप्यनधे शिवे जस्बुकरूपिणि tt 

नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिणि कालिके | 

मातङ्धि कुक्कुटे रौद्रि महाकालि नमोऽस्तु ते ॥ 
edfafant भीमे भयङ्करि भयापह | 
प्रसन्ना भवं देवेशि मम ames चण्डिके ॥ 

संसारसागरतरे जय सवंशुभङ्करि | 
विखस्तचिङ्करे चण्डि चामुण्डे मुण्डमाछिनि ॥ 
संहारकारिणि az सवंसिद्िं प्रयच्छ मे | 

aa किराति शवरि प्रेतासनगतेऽभये ॥ 

अनुग्रहं He सदा कृपया मां विखोकय | 

राज्यं case विकटे वित्तमायुः सुतान् स्त्रियम् ॥ 

रिवाबणिप्रदानेन त्वं प्रसन्ना wea | 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ॥ 

इत्येतेर्टभिः are: शिवास्तोत्रमुदीरयेत् | 

ततस्तच्छेषमन्नं यदु भाजनं चान्यदेव वा ॥ 

सर्वं हि निखलनेदु भूमौ भ्रयत्नेनैव पावंति | 
यदि काकाः खराः भ्वानो ये चान्ये पापजातयः ॥ 

भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्नः प्रजायते | 

रात्रावेव समागच्छेन्निभेयो विपिनान्तरात् ॥ 

भाग्य गन्धपुष्पाद्यैः पुनर्देवीं TIAA | 
कुलचृडामणौ-पवं TAT मदावैव शान्तिस्वस्त्ययनं चरेत् । 

saree दक्षिणाण्यं कथितं तव BAe ॥ 

न कस्मैचित् प्रवक्तव्यं यदीच्छेच्छाश्वतं सुखम् | 
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निजने चैव कर्तव्यं न च TATE? ॥ 
कि घा पक्षिपतङ्कादि-दशंने नेव कारयेत् । 
पातालमण्डपे वापि गहरे वा सुयन्विते ॥ 

निर्िव्रमण्डपे वापि ated तव सन्निधौ | 

अथ प्रायथित्तम् 
त्रिशक्तिरत्नै-निषिद्धाचरणे dat विहिताकरणे तथा | 

प्रायश्ित्तोपपातः स्यादिति ॥ 

नित्यातिक्रमविद्यानां शान्त्य विद्याशतं जपेत् | 

नैमित्तिकातिक्रमणे सहसरं प्रजपेन् मलम् ॥ 

लिङ्खागमे-शणु देवि प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तविधिं तव | 
गुख्त्यागकरः शिष्यः प्रायथित्ती भवेद् धुवम् ॥ 
लक्षं श्रीपादुकां जप्त्वा तस्मात् पापाद् विशुध्यति | 
मन्त्रत्यागकरो यस्तु AAR वजंयेत् प्रिये ॥ 
लक्षमेकं जपेन् मन्त्रं होमतपंणतः शुचिः | 

श्रीपादुकां शुरुपादुकाम्। त्यागस्तु कौ लिकस्यैव गुरोः कौलिकषानां fafa: 

न त्वकौटिकस्यापि। तथाहि--यामरे- 
मधुरोभाड् यथा भङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् | 
गुख्छुश्धस्तथा शिष्यो गुरोगुषन्तरं व्रजेत् ॥ 

गुरोः पशोः । शुषेन्तरं कुलीनम् । पतश्च- 
यदि देवात् पशोषिंधा कम्यते कखञनरः | 
fast तु कौलिकं प्राप्य पुनविद्यामुपालमेत् ॥ 

इति वचनेन सुतरां व्यक्तम् । एवं पशनामपि पशुशुरुत्यागे दोषो बोध्यः | लक्ष. 

जपस्वन्मन्तरस्येव | होमो जपदशांरोन | तपंणं तु होमदशांशोन अन्यत्र तथा- 

दर्शनात्। मन्त्रोऽप्यदुष्ट एवात्याज्यः। दुष्टस्त्याज्य पव- 
शकलो अीजषहटीनस्तु सन्दिग्धो निन्दितिस्तथा | 
मनवस्तु न सिध्यन्ति गुडः स्याद ब्रह्मघातकः ॥ 

तदा तं सहसा क्षात्वा मन्त्रं देवं गुर त्यजेत् | 

शकलादिदोषास्तुपरुक्षणमाश्रत्। अन्येऽपि तसच्छास्त्रो्ता बोडष्याः | 
अवुष्टमन््रस्यागे-- क्षमस्व मातस्तत् पापं हर दैवि gat कुद” । शति क्षमाप्यता- 
मेव विधां शहीयादिति fate: । 
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तथा--अनेकधा परशोर्न सुते ये तु कौलिकाः | 
लक्षत्रयं saga लक्ष वाप्यजपां जपेत् ॥ 

होमयेद्धपिषाऽकनेन निष्पापः स्यात् तथा धवम् | 

अनेकधा वषेपर्यन्तम्। अच्रापि होमे जपदशांशतैवं तपंष्ादौ तु न प्रनाणम् | 
तथा--पकपाञे frag द्रव्यं वीरो माहेश्वरो यदि | 

भ्वानोच्छिष्टं मवेत् पानं प्रायथित्तं स कौलिकः ॥ 
गायण्यास्तु सहस्रेण उपवासत्रयेण वा | 

सम्यच्छोधितचित्तस्तु सुवण गुरवे ददेत् ॥ 
गायन्री स्ववैवगायन्येव । मन्त्राणवे-- 

बलात् स्वरखतो वापि थो रमेन् मन््रमातरम् | 
दशलक्षं मनं जप्त्वा तुषानटं समाचरेत् ॥ 

मन्त्रमाता गुरशाक्तिः गुरुरेव वा | 

मन्त्रपुष्याः स्वपुष्याश्च भगिन्याश्च कुलस्त्रियः ॥ 
TATA पूतो भवति कौलिकः। 

मन्त्रपुश्री पुत्रत्वेन salad Gea स्वभोग्याया अप्युपदेशाभिधानाव् | 
कुलस्त्री deat | तदुगमनं च मत्रेनुक्लयैव दोषायेति । ब्रह्मयामले 

कृत्वा वीरवधं मन्त्री gar पानं गुरोः स्नुषाम् | 

मन्त्रपुत्रीं वीरपल्लीं रमित्वा रक्षमाजपेत् ॥ 
इवमायारापरृष्टवीरविषयम्। ct च - 

aaa aa तु दिव्यवीरवधे जपेत्। 

इति अकामङ्ूतवधविषयं वधानुक्कूकन्यापारमाच्रविषयं वा आततायिषिषयं वा | 
तथा--अनस्थिप्राणिसंधातं हत्वा च नरकः बजेत् | 

हत्वा च पक्षिणः सर्वान् feat चैकादशं जपेत् II 
अनस्थिप्राणिसं घातं जखौकादि । स्त्रियं तेषामेव । पकावशं एकादशशतम् | 

पकाद्शमित्यसुस्वारस्तान्त्रिकः। तथा- 
स्प॑माजारनकुल-मूषमुष्ं खरं हयम् | 
TATA ANTS, सवान् हत्वा चाष्टशतं जपेत् ॥ 
NIAC तु क्ुद्जन्तुवधे कते | 

अष्टसहस्रमष्टो्तरसदस्यम् । शुव्रजन्तवः उक्तभिन्ना छागादयः। यत् तु- 
"छाग वि्नने जप्यात् त्रिसदसर" मिति तन्त्रान्तरे उक्तं तदुभ्यासषृतविषयम् | 
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जिशकतिरत्ने- बलिदानं विना मन्त्री crate पशन कचित् | 
अन्यथा area lad प्रायध्िततं मनीषिभिः ॥ 

तथा-गोषधे दशभिल्ेरमुच्यते नरकार्णवात् । 
लशचैदवादशमिमेन्तर वृषं हत्वा विमुच्यते ॥ 
TS त्वा प्रमादेन पञ्चलक्षीमवेच्छुचिः। 

इदं चोद्यमात्रपरम् । वधे तु प्राणान्तिकस्यैवोक्तत्वात्। तथा- 
दशभिः को रिभिमेन्त्री स्त्रीवधात् ध्रतिमुच्यते | 
नक्ताशी श्यापयन् पापं परक्षेत्रे aftaaa ॥ 

प्रमादात् पातिते विप्रे लक्षैविंशतिभिः शुचिः। 
्षत्रादथो यथोक्तेन मुच्थन्ते फिदिविषादितः ॥ 

यथोक्तेन ब्राह्मणापेश्चया यथाक्रमं देगण्यादययाधिष्षयेन | तथाहि तन्त्रे a— 

ब्राह्मणस्य वधे रक्षं क्षत्रिये दिगुणं स्तम् | 
वैश्ये त्रिगुणमुददि्टं पादजे च चतुर्गुणम् ॥ 

अश्र लक्ष वध इत्युभयमप्युपलक्षणम्। यस्मिन् पापे विप्रस्य प्रायश्ित्ं 

तस्मिंस्तदुषर्णंस्य तवाधिक्यमिति | 
अषेदुषौद्धवधे मन्त्री खाभ्धिलक्षं मनं जपेत् । 

अहेदुबीद्धा आहंतोपासका बौद्धाः | arrest चत्वारिश्टक्षम् । 

तथा--बध्रोश्च WHIT च TI पञ्चसदस्रकम् | 

जपेदित्यनुषङ्कः। बनुनेङ्कः। तथा- 
पक्षिणां हनने मन्त्री द्िसदसखेण शुध्यति | 
सपेमाज्ञारमत्स्यानां वधे वेदखदस्रकम् ॥ ` 

 दैवद्रोाहु शश्र श्रिंशत्को टिमनुं जपेत् । 
पक्षिणां खर्पमार्जारयोश्च प्रायधित्तवादो(तद्रासो?)ऽकामङतविषयः। iret 

मरणानुक्ूखष्यापारः । पतव शुणवदुगुरुविषयम्। तथा- 
देवद्रव्यं गुख्द्रन्यं भुकत्वा तावन् मनुं जपेत् | 

भुक्त्वा तदननुष्टया । तावत् ररिंशत्कोिम् | 

ARAMA ATT जपमालरेत् | 
विषप्टवः उदुवेगः | 

निन्दने समयानां च योगिनी-षीरयोः fara: | 

शास्त्राणां मन्त्रणा स्त्रीणां सदन्नं जपमायरेत्॥ 



सत्तमस्तरङ्गः 

धामदक्षिणसिद्धन्ते शौषव्रतधरे हते । 
चतुष्कोटिमितं मन्त्री जपन् शुध्यति किद्विषात् ॥ 

आद्यादिनिन्दने मन्त्री दशावर्सन शुध्यति ॥ 

अर्घा्तं पिबेत् पूवं दैवी मुत्थापयेत् ततः | 
| पशुपानं भवेत् तस्य तत्क्षयो SATAY भवेत् ॥ 

अर्घाभतं विदीषाघागतम् | 

अनिवेद्य तु यो भुडन्ते प्रजपेत् स शताष्टकम् | 

अनिवेद्य दैव्यनुक्षामगरहीत्वा। तथा- 

acca sara बीरपज्ञीस्युषे तथा | 
प्रायधित्तं चरेन् मन्त्री दिव्यवीराचेनादिक्षम् ॥ 
LATA ATAATA पात्रप्रस्खटने तथा | 

पूजयित्वा मह देवीं जपेदष्टोत्तरं शतम् ॥ 
अन्नानादेवसुदिषटं शानतो द्विगुणं भवेत् | 

इवं तु कामतो देगुण्यं सवत्र बोध्यम् । भूतमैरवे- 
भग्नं च स्फुरितं यन्त्र हृतं चौरेण वा प्रिये | 
उपवासं प्रकुर्वीत दिनमेकमतच्छितः ॥ 
wars जपेद् विद्यां होमतपणपूविकाम् | 
समक्तथा च गुर तोष्य ब्राह्मणानपि भोजयेत् ॥ 

कद्ाचिरलु्तचिहं वा स्फु टितादिविभूषणम् । 
भग्नं करोति यो मर्यो मूत्युसुतस्य भवेह धुवम् ॥ 
तस्मात् स तीथेराजे वा गङ्खाविसरितान्तरे। 
समुद्रे वा क्षिपेद् दैवि अन्यथा दुःखमाप्नुयात् ॥ 

अथान्व्येष्िः 
हश्रैव--अम्बिके यो यदा मन्त्री देदधमेमुपाधितः | 

अन्त्येष्िस्तत्र कल्तव्यास्तच्छिष्याद्यैविधानतः ॥ 
कत्ता नित्यक्रियां sear पञ्चरत्न विशोधयेत् | 
Sa नेत्रादिमार्गेण खोकान्तरविनिगंतम् ॥ 
ae स्थापयेत् प्रेते जीवात्मानं गुरूक्तितः। 
पञ्चप्रणषयोगेनं विथदुबहयनिलात्मभिः ॥ 

मोक्षे TEES eT समुच्चरेत् | 



RLV 

प्रेतनाम समुच्चायं ̀  चेदाघाहयामि च ॥ 

ताराभकतिञ्धाणंषे 

अनेनावाहयेत् पेतं तत्र प्राणांश्च विन्यसेत् | 
अङ्खप्रकल्पनं कुर्यान् मायया दीघंसंयुजा ॥ 
प्रतिष्ठाप्य घरं मन्त्री परेतं स्थापयेत् get: | 
पञ्चगव्येरघोरेण वधेन्या त्वभिषिच्य तम् ॥ 
शुदतोयेन संस्थाप्य भस्मना स्थापयेत् पुनः | 
मेतं वक्षिणमूर्धानं न्यस्य वर्भास्तर सुधीः ॥ 

नववस्त्रस्रगाङेपेरलख्कृत्य विभूषणैः | 
RTA गन्धपुष्पायेमृलमन्बेण साधकः ॥ 
सम्यग्विमानं सङ्ुरप्य तक तत्र विन्यसेत् | 

ord प्रदक्षिणीकुवेन् शद्कुभेया दिनिःस्वनेः ॥ 

प्रेतस्थानं समाविश्य दक्षिणोत्तरमाय॑तम् | 

उपरिप्य समां भूमिं तत्र खाजतिलाक्षतान् ॥ 
विकिरेत् सर्वपोपेतान् विमानमथ विन्यसेत् | 
संस्थाप्य an चित्यग्निं परिस्तीयं विलोमतः ॥ 
पात्राण्यासादयेन् मन्त्री दक्षिणे विष्णुदेवतम् | 
प्रणीतापात्रमासा्य सम्पूज्य कुङ्कुमादिभिः ॥ 

दर्मैराच्छादिते मन्त्री वहिकोणे प्रविन्यसेत् | 

दक्षभागे यज्ञ् दैवं भेरवं मण्डलं क्रमात् ॥ .. 

उक्तेन विधिना शृत्वा वहेजिहाविकद्पनम् | 

तिलतण्डुलसंमिधं श्रपयेच्चस्सुत्तमम् ॥ 
सत्युञ्जयेन मन्त्रेण शतमष्टोत्तरं सुधीः | 
साज्येन चरुणा हुत्वा पश्चरत्नैविंशेषतः ॥ 
जह्यान् मूलमन्त्रेण क्रमादावरणान्तिकम् | 
ad विलोमतो होमान् स्वंमन्त्रान् Wea? ॥ 

क्रमेण विलयं नीत्वा Beary वाग्मवेन च | 
 इत्वाथ पुलमन्त्रेण व्रेतवेहे विलोमतः ॥ 

तानि विलयं नीत्वा सवेमात्मनि योजयेत् | 
पुण्यपापे परेतस्य जुहुयान् मन्त्रमुच्चरन् ॥ 
ततः पूर्णाहुतिं द्वा योजयेत् परमे पदै | 



शिषशक्तथात्मके Ga पुनरावखिवजिते | 
सच्चितसुखमये साक्षात् तत््वातीते figs | 

इति संयोजितः प्रेतः शिष्येण परमे पदै ॥ 

सन्त्यज्य मरकाटयुष्यं शम्थुभाषाय Tera | 

आज्येन FEATS वंहावधघोरास्त्रेण मुखतः ॥ 
अनुरोमविधानेन प्रायश्िन्ताय साधकः। 

, परोतदेहमानेन शयनं परिकल्पयेत् ॥ 
वहेदक्षिणदिग्भागे कुलवुक्षसमुद्वैः | 
शङ्कभिवेक्षिणात्रस्तु विल्वेजंवाकुशैस्तथा ॥ 
आस्तीयं शयनं मन्त्री िगुणीरततन्तुना | 
संधेष्टथ पूजयेद् गन्धपुष्पादैरुपचारकौः ॥ 
आच्छाद्य नववस्त्रेण at यन्त्रं लिखेत् सुधीः । 
पद्मं ज्रिकोण-षरकोण-कर्णिकं साष्टपत्रकम् ॥ 
सोध्वरेषं ततस्तच्र पुष्पाण्याकीयं aaa: | 
प्रतं दक्षिणमुधानं विन्यसेदिह साधकः ॥ 
TART Aged ज्वालामालिनीविद्यया | 
प्रज्वाल्याऽघोरमन्त्रेण वहेत् पावादितो बुधः ॥ 
AACA मन्त्रेण मन्त्री पाशुपतेन वा | 
mag भस्मीभवत्येष तावद्धोमं करोत्विह ॥ 
स्तोत्रमन्त्रजपं कयः समयक्षाः समागताः | 
भस्मीभूते परेतेऽस्मिन् देवान सम्यक् समचयेत् ॥ 
चित्यग्निं cata मन्त्री सम्पाते सपतमेऽहमि | 
ater पयसास्थीनि Feta नववाससा ॥ 
agen निःक्षिपेत् कापि विशुद्धे सलिलाशये | 
afeuge खनेन् मन्त्री देवमातृगर्ेऽथवा ॥ 
स्वगे on निखन्यैतत् त्रिसन्ध्यं पूजयेदिदम् | 
पव पूजां शतदिने प्रतिमासं प्रकल्पयेत् ॥ 
सम्पूर्णे वत्सरे कुयान् म्ोत्सवमतन्द्रितः | 
ततो Re ages नद्यां वा विधिसंस्पृशि(?) ॥ 
निःक्षिपेन् निखनेत् कापि षिशुदं धरणीतले | 

३१४ 



लारा्भकिखुधार्णषे 

केनापि कीकरोनाऽस्य प्रतिमां वादुकेऽथवा ॥ 
कत्वा सम्पूजयेन् मन्त्री गुरुभक्तिपरायणः। 

, दैशान्तरण्तानां च जीवतामपि साधकः 11 
mages: पटाशे्वां शालिपिषटेन वा पुनः | 
ae कृत्वा यथापुवं शोषं sale विचक्षणः ॥ 
अथवा मनसा कूयदिकान्ते स्वयमास्तिकः | 

वाग्भवं दीपिनि ज्वारामादलिनीति पदं ततः ॥ 

कोधहंसेन्दुहैत्यर्णान् संपुरत्वेन योजयेत् | 

पफतानि ax बीजानि प्रणवो जीवके शवे ॥ 

हंसेन्दङ्गान्तकुरिरुवहिबिन्दून् भगाध्ितान् | 
शिवशक्तिक्षमेन्द्राम्व-वहिवाताधिंसश्चयम् ॥ 

ञ्वाखामालिनीमन्त्रो ऽयं कथितो मन्व्रकोधिदेः | 

मायाबीज-स्फुरन्दं प्रस्फुरदवितयं तथा ॥ 
धोरधघोरतरेत्यन्ते तनुरूपपदं वदेत् | 

चर-प्रचरद्धितयं mead वमहयम् ॥ 

बन्ध्यं समुच्चायं घातयद्यमुच्चरेत्। 

quad: समुद्दिष्टो वर्णात्माऽघोरमन्त्रकः ॥ 
aredt पशुवर्णान्ते कवचास्त्राक्षरौ वदेत् | 
मनुः पाशुपतास्त्रोऽयं श्षुद्रहनिवारकः ॥ 
पञान्तकेन्दुपाभ्वार्णान् समधान्तसमन्वितान् | 

Caer! Gat कुयांदु वामकणेन्दुसंयुतान् ॥ 
पञ्चरलमभिवं भोक्त मनोभिरुषितप्रवम् | 

इति महामहोपाध्याय-दकङकर-ध्रीनरसिंहविरचिते ताराभक्ति- 

सुधाणषे नैमित्तिकविधिः सत्तमस्तरङ्कः ॥ ७ ॥ 



WIAA: 

अथ पुरश्चरणम् 
वायतीयलंहितायाम्- 

साधनं मूलमन्त्रस्थ पुरश्चरणमुच्यते | 

पुरश्चरणीयत्वादु विनियोगाष्यकमंणी ॥ 
पुरतो विनियोगस्य चरणाद् वा तथोदितम्॥ 
जीवहीनो यथा वहः सवेकमखु न क्षमः | 
पुरश्चरणदीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीत्तितः ॥ 

धीरचृङामणौ- पुरश्रणहीनस्य मन्त्रसिद्धिने जायते । 
भदौ पुरस्क्रिया gate नियमेन यथाविधि ॥ 

कखचूडामणौ-पञाङ्गानि महादेवि जपो होमश्च तपंणम् | 
अभिषेकश्च विप्राणामाराधनमपीभ्वरि ॥ 

TATA पुरश्चरणमुच्यते | 
कुरमूकावतार- संसार दुःखम यिष्ठे यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः। 

पञचाङ्खोपासनेनेव मन्त्रजापी ge व्रजेत् ॥ 
पञ्चाङ्गानि महादैवि जपो होमो दि तर्पणम् | 
अभिषेकश्च विप्राणामाराधनमपीष्वरि ॥ 
पूरवंपूववशांशेन पुरश्चरणमुच्यते | 

अत्र कौलिकानां जपे रक्षसंख्यैव | तदुक्तं तारातन्त्रे- 
स्वेच्छाचारपरो मन्त्री पुरश्चरणसिद्धये | 
रहस्यमालामादाय लक्षमेकं जपेत् सदा | 

षुरेन््रसंहितायाम्-रक्षमात्रं जपेन् मन्त्र वशाङ्गरोदिताम्बुजेः(?) | 
जुहयाद्चिते वहनी मन्त्रः सिद्धो भवेत् ततः ॥ 

बीरचुडामणौ- चतुरक्षं जपेन् मन्त्री दशांशं जुहुयात् सुधीः । 
पमेखिमधुरोपेतैर्वाकपतिजांयते नरः ॥ 

पएकयीराकल्पे-मावनारदितानां च रुद्राणां श्यु्रवेतसाम् | 

चतुर्गुणो जपः प्रोक्तः सिद्धये नान्यथा भषेत् ॥ 

ताराणवे-पषं ध्यात्वा हविष्याशी जपेष्टश्षचतुष्टयम् | 



Re ताराभक्तिुधार्णषे 

रहस्यमारामादाय जपेहु घा SAAT च ॥ 

ैधार्पायनसंहितायाम्- 
Haars EA संख्या Tarai हिगुणा भवेत् | 
दवापरे त्रिगुणा ster कलौ संख्या चतुगुणेति ॥ 

अत्रैवं परतिभाति- वीरस्य सत्ययुगे पकरक्षपरिमितः पशुनां च शक्षवतुषटय- 
परिमितो जपः। कलियुगे वीरस्य टक्षचतुष्टयपरिमितः पशोश्च षोडशरक्षपरि- 
मितो जपः। अन्यथा वीरस्य सत्ययुग-कलियुगयोः समानसंश्यापत्तैः । न चेष्ठा- 

पत्तिः | वेशम्पायनीयसामान्यवचनविरोधात् | यश्च कलियुग पव agente चतु- ` 
ठक्षबिधिरिति। तन्न । सत्ययुगे पशुवीरयोरेकसंष्यापत्तेरिति। वस्तुतः 
"सिद्धमन्त्रयुग-युग सेवा परिभमः'(?) इति तन्त्रचूडामणिवचनविरोधाव्- 

स्वाचारनिरतो fret दिवालश्षं जपेत् पशुः | 
दीव्यो वाऽप्यथवा वीरो रात्रौ लक्षजपं चरेत् ॥ 

इति काटीक्रर्पोक्तकालीमन्त्रपुर्चरणकालस्याश्राप्याकाङिक्षतत्वात्। 

ठक्षमाश्रं stg विद्यां हविष्याशी दिवा शुचिः | 
अशुचिश्च तथा रात्रौ लक्षमावत्तयेत् BT: ॥ 

इति तारापुर्रणध्रकरणीयत्रह्मसं हितावचनाश्च वीरस्य । रात्रौ पशोदिंवा 
सदैकलक्षजपः। चतुलेक्षजपस्तु श्रष्टपशुबिषयः। मत्स्यसूक्ते- 

शदुकोमलमासीनो महाशङाक्षमालया । 

मासन्रयं त्रिपक्षं वा जपेद् विद्यां समाहितः ॥ 

नक्तभोजी ह विभ्याशी जपेदु frat faery ॥ 
eft वचनं च श्रष्टवीरपरमिति तच्म्। तन्त्रे 

यस्मिन् are भवेद् वीक्षा तस्मिन काले भवेदिवम्। 

दृक्षिणामूसिंकल्पे--मारमेत् प्रवरो विद्वान् पवेपक्षं समाधितः। 
पुण्ये aed नक्षत्रे तिथौ स्नात्वा यथाबिधि। 
नत्वा गुरु गणेशानं नत्वा Tat च मातरम् ॥ 

qua शुङ्णपक्षम् । वेशम्पायनसंहितायाम्- 
TANTGES च YH शुभेऽहनि | 
आरमेन्मकरादौ तु सुते विस्णौ जपेन्न च ॥ 

योगिनीलन्त्रे-एरोराक्षां समादाय शुद्धान्तःकरणो तरः | 

ततः पुरस्करियां gata मन्त्रसंसिद्धिकाम्यया | 



ALAR: are 

तथा- तस्मादादौ स्वयं HAT WG च HIV TU: | 

गुरोरभावे fast वा स्ेप्राणिद्िते cer: 

स्निग्नं snesfad मित्रं नानागुणसमन्वितम् | 

स्त्रियं वा शीरसम्पन्नां सदालारां पतिव्रताम् ॥ 

| अथ देशाः 
महाकपिलपञ्चरान्रे-कषेष्रतीर्थवनाराम-दैवाटयनदीहवाः | 

कुटी विरक्तमित्येते देशाः स्युमेन्त्रसिद्धिदाः ॥ 
प्रपञ्चसारे-समुवरतीरेऽप्यथ shee समुद्रगानां सरितां च तीरे | 

stg विविक्ते निज एव A विष्णोगृहे वा पुरुषो मनस्वी ॥ 
शिवाख्यश्च TWAT जपस्थानम् | 

प्रत्यङ्मुखः शिवस्थाने वृषभेण धिवजिते | 
इति कुम्मसम्भववयनात्। यामरे- 

स्खेच्छुष्रमरगन्याल-शङ्कातङ्कषिवजिंते | 
पकान्ते पावने चिन्तारदिते भक्तिसंयुते ॥ 

खवेशे धार्मिके wes भिक्षे निरुपद्रवे | 
रम्ये भक्तगणस्थाने निवसेन्न पराश्रये ॥ 

अथ पुरश्चरणनिषिद्धस्थानानि 
राजानः सचिवा राज-पुख्षाः प्रभवो जनाः | 

चरन्ति येन मार्गेण न वसेत् am तस्ववित् ॥ 
जीण्देवालयोद्यान-गरहव्रक्षतखेषु च | 

नदीकुरादिकूरेषु भूषिद्रादिषु नो वसेत् ॥ 
जीर्णत्वं श्रक्षपयंन्तमन्वेति | नदीङ्करनिषेधस्तु समुदगाकूलमिन्नपरः। तथा- 

पुण्यक्चे्रादिकं गत्वा कुर्यादु भूमिपरिग्रहम् | 
्रुयावमुकमन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये ॥ 
मयेयं geet मूमिमेन्त्रो मे सिद्धतामिति | 
भूमेः परिग्रहं त्वा परिभ्राणाश्च सवतः ॥ 
रामे क्रोशमितं स्थानं नगरे agad ara | 
नदीपवततीर्थादौ परिमाणेन afta ॥ 

क्षीरणृक्षमयान् कीलानस्त्रमन्त्रामिमन्नतितान् | 
निखनेहु द्भादिग्भागे तेष्वसु्ं च प्रपूजयेत् ॥ 
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QT च कीति मन्त्री न fret: परिभूयते | 
हेत्रपालादिकांस्तत्र पूजयेदु विधिवितिमः ॥ 
दिक्पतिभ्यो बलिं द्वा ततः क्षेत्रं समाश्रयेत् | 

प्वेशानयोमेध्ये ऊध्वेबुदधया नैकऋतपध्िमयोमध्ये अधोबुद्धया कीलके निखनेत् | 
अस्त्रभिति | यस्य यस्य या या दिक् तत्र तदुदिक्क्पाखास्त्राणि पूजयेदिति केचित् | 
मूखमन्तरस्यास्त्रं weg तदीयास्त्रमन्त्रेण पजयेदित्यपरे। ततः क्षे्रमध्ये क्षेत्र 

qreafe दधात् । तदुक्त प्रथमतन्त्रे- 
aad च सम्पूज्य बलिं garg यथाविधि | 

पूवंमेदि-दयं पञ्चाद् विदुषि स्यान्मुख््यम् ॥ 

भञ्जय.दवितयं भूयो नसय-द्वितयं पुनः । 
ततो विश्रपददन्दं महामैरवतत्परम् ॥ 
कषेश्रपाटखबलिं गरहण-दयं पावकसुन्दरी | 

वदिमन्त्रो ऽयमाश्यातः सवंसिद्धिफलप्रदः ॥ 
वीरवचूङामणौ त॒-ऋषिच्छन्दादि विन्यस्य दिगदेवेभ्यो बलिं ata 

मसिताङ्गमैरवत्राह्मीपदं ङेन्तं समालिखेत् ॥ 
बलिं ze दिधा gatg द्विान्तो दिग्बलेमे जुः | 
असिताङ्गो Serre: क्रोध उन्मत्त ATA: ॥ 
HITS भीषणश्चैव संहारश्चाष्ट भैरवाः | 

ब्राह्मी माहेश्वरी पश्चात् कौमारी वैरणवी तथा | 

वाराही च तथेश््राणी चामुण्डा तव्नन्तरम् ॥ 

महालक्ष्मीः समाख्याता स्वस्वबीजाद्नुक्रमाव् | 

धूपदीपैः समम्यच्यं पश्चात् कीलं निवेशयेत् tt 
प्रणवं पूवमुच्चाये माया लक्ष्मीश्च मन्मथः । 
इन्द्राण्यै पदमुच्चायं चासुण्डे च पदं ततः ॥ 
विच्चे इवि पदं पश्चादिदं क्षेत्रं च wiles | 

रक्षरक्षपवं पश्चात् कालिकेति समािखेत् | 

वहिजायान्तमन्त्रो ऽयं पूर्घाविक्रमतो यजेत् ॥ 

मूलमन्त्रं समुच्चाये भाग्नययै पदमुच्चरत्। 
याम्यै इति पदं पश्चान् Aart च मनुं पुनः ॥ 
घारण्य वायषी चेति कौेरीशानमेरषी | 

a । यी ` 
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यादौ मन्तरं समुच्चायं पुनर्देवीं aaa प्रिये ॥ 
afe दद्यात् क्रमेणीव दिग विदि्षु बलिं eta | 
प्रणवं पूवेमुदधुत्य ह्छेलाबीजमुद्दरेत् ॥ 
वटुकाय-पदं पञ्चादापदुद्धारणाय च | 

ged समुच्चायं मायां तारं समुदचरत् ॥ 
बहिजायान्वितो मन्त्री वटकस्य बलिं हरेत् | 
आग्नेय्यां बलिनुत्सज्य मायारक््मीश्च मन्मथः ॥ 

वारा्ीबीजमुदुत्य बीजं पञ्चान्तक पुनः | 

गणपतये पदं पश्चाद्वरवरदं तथा पुनः ॥ 

सवजनं वदेच्चेव वदेन्मे वशमानय | 

अन्ते विवधं garg गणनाथो महामनुः ॥ 

वारा्टीबीजं ग्लौः । 
रौद्रं त्रिगुणमुदधूत्य नारायणं तथोचरेत् | 

बीजं सुक््मेशमुदूत्यामरेशं बीजसुद्धरेत् ॥ 
ङेन्तं तु Aare च afe गरहद्वयं ततः | 

वहिजायान्वितो मन्तः क्षे्रपारस्य कीर्तितः ॥ 
वायुबीजं त्रिधा fea अनन्तो माधवस्तथा | 
वर्तुलाक्षीमथोद्धूत्य यो गिनीभ्यस्तथेव च ॥ 
वहिजायान्वितो मन्त्रो वायव्यां योगिनीबलिः। 

रौद्रं क्कारः। त्रिगुणं त्रिवारम् । नारायणम् आं । getter, ६। भमरेशम् 

ॐ । वायुबीजं ware: । अनन्त भकारः । माधव इकारः। वत्तुरा्छी उकारः | 
क्षकारं काठमारूढुं तदन्ते माऽनलाक्षरम् | 

सवे विध्रपवं इद्रथः स्वेभ्यो भृत उद्धरेत् ॥ 
भ्यो वमे फट् समुदुत्य बलिं dead ततः | 
दिडान्तः सिद्धिदः प्रोक्तः स्वेभूतबलिं हरेत् ॥ 

कालो भकारः मा ईकारः तेन क्ष्मं | 
ओदनं पायसं क्षीरं मत्स्यं मांसं तथैव च | 
मोदकं पूलिकापृपं वटकं त्रिविधा सुरा ॥ 
ह्योदनादि Tease मधु ANAT | 
aan विधिवत् gaig वुग्धेनोत्सगंमाचरेत् ॥ 
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यामठे-्ेश्रमध्यं समाधित्य ates षिखिन्तयेत् | 
कूर्मं चक्रमविक्षाय यः Say जपयहकम् ॥ 

तज्ञपस्थ फं नास्ति सर्वानर्थाय कल्यते | 

सारसंग्रहे- तश्चतुधां स्थितं लोके तत्प्रकारस्तथोखयते | 

प्रथमस्तु परः कूमेस्ततो वैशगतस्तथा ॥ 

प्रामगो Temata चतुधा स व्यवस्थितः। 

तन्त्रराजे- व्यज्जन BHT स्याद् VERA स्वरास्तथा | 
भ्रामक तहुदितयं qa न तदुदयम् ॥ 

दैवीयामके- कुरुते प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे | 

महाकाठे च काश्यां च दीपस्थानं न चिन्तयेत् | 

गौतमीये पवते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे | 
यदि कुर्यात् पुरञचर्यौ तत्र कमं न चिन्तयेत् ॥ 
देशं ord गरं वापि नवधा विमजेश्नरः | 
प्रागादिपश्िमान्तं तु कादिमान्तानि विन्यसेत् tt 
अक्षराण्यथ यादीनि तथाष्टौ कोष्टयोन्यंसेत् | 
ईेशदयमधो मध्ये स्वरान् ध्रागादि विन्यसेत् ॥ 

देशान्ास्तु विशः पचान्ञामाद्क्षरतो भवेत् | 

तन्मुखं Graal: पाणी कुक्षी पादौ ततस्ततः ॥ 
पुच्छमेकमथो मध्यं पृष्ठमेव षड्ङ्कवान् | 

मुखे सर्वाधं सिद्धिः स्यात् करयोरल्पसिंदयः ॥ 
eet तु नित्यं नैष्फल्यं पादयोनेव सिद्धयः | 

पुच्छे त्युस्तु नियतः पृष्ठे सर्वां सिद्धयः ॥ 
तस्मात् तत् साधु विक्षाय कुर्यात् सवं जपादिकम् | 

सिद्धेभ्वरीतन्त्रे- तस्मान्मुल्तं समाधित्य स्वकायं समारमेत् | 
तदामे करं वापि कूमेस्थानं समाध्रयेत् ॥ 

कालिकोद्धवे- स्थानस्ाधकयोर्नाम्नोररित्वं यत्र विद्यते | 

तवक्षशास्त्रतो MCAT तत्ततस्थानं परित्यजेत् ॥ 
गौतमीये -मन्तराहषरेण त्रश्च दीपनाम्नो भवेह यदि | 

साधकस्य च नाम्नाऽथ किन्न सिध्यति मन्त्रिणः ॥ 
पञ्चाशदवणरूपेण क्षेत्रेशा विश्वविग्रहाः | 
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तत्मात् तत् सगुणं At सिद्धये स्यान्न चान्यथा ॥ 
विगुणश्चेन् मुखस्थोऽपि न तेन सिद्धिमाप्लुयात्। 
तस्माच्चकरः विचा्येव मित्र च सवेखिदिदम् i 
यस्मिन् वैरो दीपपतिः सगुणं नाममन्त्रयोः। 

तत्र यत्नेन गन्तव्यं स पीठो दुरमो Ae: ॥ 

मैश्रामैतरमुत्तं तन्त्रान्तरे - | 
अरित्वमदयस्योक्तं गकारेण परस्परम् 

WFAA चकारेण मकारस्य ARITA: ॥ 

द्यस्य यकारेण पकारस्य च दृष्टये | 
आद्यस्य षकारेण षकारस्यौयुगेन तु ॥ 
जकारस्य दकारण ऊकारस्य AR: | 

उकारस्य तकारेण फकारस्य धकारतः ॥ 

मकारस्य च रेफेण यकारस्य ARTA: | 

अरित्वमेषां बर्णानामन्येषां मिन्रभावना it 

स्थानसाधकयोनाम्नोररित्वं यत्र विद्यते। 

ACAMEAAT ATCA साधको यल्लतस्त्यजेत् ॥ 

यथा THEA वैरि स्यादट्ृदासं महापुरम् | 
ailfgared षण्मुखस्य ऋज्लुभटस्य चक्रकम् ॥ 

जयन्ती रङ्कणस्यारिः खधार BHA च | 
उकवैवस्य ताराख्यं फजेधूमाख्यमेव च ॥ 

. भद्रस्य रम्यकं सोमनगरं agra: | 

पवं mae विक्षाय रिपुस्थानं त्यजेद् बुधः ॥ 

मेरन्त्र- क्षेत्रसखाधकमन्त्राणामेकमेवाद्यमक्षरम् | 
यदि स्यात् स धुवं मन्त्रः सवंसिद्धिरूखपदः ॥ 

ararat—figed निशिते तस्य दितीयार्णावि शोधयेत् | 
| qed स्थानगष्ं seat तच्र मन्त्री बिं हरेत् ॥ 

गौतमीये द्वीपनाथं fea मध्ये पूजयेत् तं विभावयेत् | 
` शन्त्रे-पूवादिनवकोषटेषु क्षेत्र शास्तन्र पूजयेत् | 

stad: Ta प्रोक्तो दितीये श्षमस्तथा ॥ 
शेलराजस्वृतीये स्थाच्चतुथं arate: स्थतः | 

af 
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USL पञ्चमे परोक्तः शक्तिषत् षष्ठ रितः ॥ 
TAA: सप्तमे स्यान् महाशङ्ो ऽष्टमे AA: | 

SISA: Tal नवमे मण्न्रिनायक्तैः ॥ 

पुरश्चरणचन्त्िकायाम्- 
gel तस्य समाधिव्य वातातपसहा कुटीम् | 

चतुषेस्तां squat दस्तो्रतसुवेिकाम् ॥ 
चन्द्रातपपताकादि-तोरणीरप्यलङ्छृताम् | 

विरक्तामतिरिघ्तां च भराकारेणाऽभिषेषिताम् ॥ 

निर्मायं च ततः कयविकभक्तं शुमे विने | 

प्रातः स्नात्वाथ गायध्या अयुतं प्रयतो जपेत् ॥ 

शाताक्ञातस्य पापस्य क्षयाथं प्रथमं ततः | 

गायत्री वैदिकीति बहवः । स्वदेवगायत्रीति रहस्यविदः। सनतूक्मारः- 
अथ TRA मन्त्रस्य पुरश्चरणसुत्तमम् | 
छृत्वाभिषेको विधिवन् मन्त्रं seca गुरोुखात् ॥ 
शमे aera नक्षत्रे तिथौ स्नात्वा यथाविधि | 
विप्रान् सन्तोष्य यत्नेन भोजनाच्छादनािभिः ॥ 

भूवि्तवस्त्रभूषाढधेः सन्तोष्य गुर्मात्मनः। 

रमेत जपं पश्चात् तदयुक्षापुरःसरम् ॥ 

अगस्त्यतंहितायाम्- 
भुञ्जानो वा हविष्यान्नं शाकं यावकमेव वा | 

पयो सूलं फलं वापि यत्र यत्रोपलमभ्यते ॥ 
चिश्चां च नालिकाशाकं Hart लकुचं तथा | 

meal नारिकेलं च वते कुष्माण्डकं त्यजेत् ॥ 

मलिनास्बरफेशादि-मुखवौगेन्ध्यसंयुः | 
यो जपेत् तं वहत्याशु दैवता गुप्तिं स्थिता ॥ 

आलस्यं seat निद्रां qet निष्ठीवनं मयम् | 

नीचसंस्पशंनं कोपं जपकाठे विवजंयेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे अधःशायी ब्रह्मचारी निशाशी starter मनुम् | 

कुलार्णव नियमव्यतिरेकेण ag यत् कमे करोति यः। 
किञ्िदप्यस्य न Ge सिच्यत्यक्रमदोषतः ॥ 



TEACH: | A 

न्युनातिरिक्तकर्माणि न फलन्ति कदाचन । 
यथाविधि कृतानीह तत्कर्माणि फलन्ति हि ॥ 
तदुविधानरृतं कमे जपदोमाचेनादिकम् | 
दैषताप्रीतिवं भूयाद् भुक्तिसुक्तिफलप्रवम् ॥ 

अत्र MARIS स्वस््रीसम्भोगो न निषिद्धः | 
manta विना मन्त्री न स्वस्त्रियमपि स्परत् | 

इति गौतमीयतन्त्रवचनात् | जपश्च ages Hees: | तदुक्तं कुर्मसम्भयेन-- 

ततः ALAA HHA पुरश्चरणमादरात् | 
सङ्कुरपश्च सनतुङ्कमारसंहितायाम्. 

प्रणवं तत्सदधेति मासपक्षतिथीरपि | 

अभुकगोज्ोऽमुको ऽहं FSU तत्परम् ॥ 
सिद्धिकामोऽस्य मन्त्रस्य इयत्संख्याजपं ततः | 

दशांशं हवनं होमादु दशांशं तपंणं ततः ॥ 

दशांशं माजेनं तस्माद् वशांशं विप्रभोजनम् । 
पुरश्चरणमेव हि करिष्ये प्रागुदङ्मुखः ॥ 

नारद्पञ्चरा्र- सम्पूज्या ऽथ जपं क्याद् यावद् वे प्रहरदयम् | 

तन्त्र-तरिसन्ध्यमचेयेद् दैवं दिः cee वा विधानतः ॥ 

पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्-- 
सम्पूज्येव जपं ate मन्त्रं केवरं जपेत् । 

तन्त्रान्तरे एकदा वा भवेत् पूजा न जपेत् पूजनं बिना | 

जपान्ते च भवेत् पूजा पूजान्ते च जपेन् मयुम् ॥ 
मुण्डमाङायाम्-यदि garage: स्याद् व्रव्याभाषेन सुन्दरि | 

केवरं जपमात्रेण पुर्यां विधीयते ॥ 
स्त्रीणां विरोषमाह यामले- 

नियमः पुरुषे शेयो न योषित्सु कदाचन | 
कीरतन्त्रे- न न्यासो योषितां ara न ध्यानं न च पूजनम् | 

केवट जपमात्रेण मन्त्राः सिध्यन्ति योषिताम् ॥ 

अथ जपविधिः 
गौतमीयतन्त्रे -पशुभाषे स्थिता मन्त्राः केवला वर्णङूपिणः । 

सौपुस्णध्वन्युज्वरिताः sae प्ाप्यु्न्ति ते ॥ 
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मन्त्राक्षराणि freq प्रोतानि परिभाषयेत् | 
तामेव परमव्योम्नि परमास्ुतसं शके ॥ 

वरशयेदात्मसहुभाषं पूजा्टोमादिभिविना । 
च्छयामङे-स्वापकालठे तु मन्त्रस्य जपो न च Hen: | 

स्वापकालरो वामवहो जागरो दक्षिणावहः ॥ 
कुलाणवे-जातसूतकमादौ स्यादन्ते च मृतसूतकम् | 

खुतकदयसंयुक्तो यो act: स न सिध्यति ॥ 

्रह्मबीजं ANSI चान्ते परमेभ्वरि | 
सप्तवारं जपेन् मन्त्रं gana ॥ 

od जपं पुरा त्वा तेजोरूपं समचयेव् | 

दैवस्य दक्षिणे हस्ते गन्धयपुष्पाधेवारिभिः ॥ 
ane तद्धिभाव्येव प्राणायामं समाचरेत् | 

जपस्यान्ते जपादौ च frat त्रितयं चरेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे मनसा यः स्मरेत् स्तोत्रं वचसा च मनुं जपेत् | 
sad निष्फलं याति भग्ममाण्डोदकं यथा ॥ 

WMNAS—AL यस्य शणोत्यन्यः स AA: EA उच्यते | 
ऋषिच्छन्दोदेवताभिः परिष्यक्तो भुजङ्मः ॥ 
स्श्रीद्राभ्यां न भाषेत रात्रौ जपपरो न च । 
न जे सन्ध्याकाटे च न प्रदोषे न वातुरः ॥ 

वेशस्पायनः--यज्ञके शुष्कवस्त्रेण स्थले चेवाद्रेवाससा | 
जपो होमस्तथा art सवं तक्तिष्फटं भवेत् ॥ 

सव्रयामके--विभ्वासास्तिक्यकरुणा-धद्धानियमनिश्येः । 

सन्तोषः शुद्धकर्मादिगुणर्य्तो जपेत् प्रिये ॥ 
धत्याहारः ्रयासश्च प्रजद्पो नियमाग्राहः | 

जनसङ्खोऽथ लौल्यं च षड्भिमेनत्रो न सिध्यति tt 
कारणवे-मानसः सिद्धिकामानां पुष्ठिकामैरपांशुकः | 

वाचिको भारणे चैव प्रशस्तो अप ईरितः ॥ 
अशुचिर्वा शुचिर्वा पि गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन्नपि | 
ARAM विद्वान् मनलेषव सदाऽभ्यसेत् | 

ल दोषो मानसे जाप्ये स्ेदेशेऽपि सेवा ॥ 



ACTA: 
उत्तरतन्त्र-जपादौ पूजयेन् मालां तोयेरभ्युक््य यज्ञतः | 

विधाय मण्डलस्था at सन्यहस्तगतां च वा ॥ 
इ्टमन्तरेण मालायाः प्रोक्षणं परिकीत्तितम् | 
ॐ AIS AS महामाये सवंशक्तिस्वरूपिणि | 
चतुवेगेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिवा भव ॥ 
पूजयित्वा ततो मारां गरृह्णीयादु दक्षिणे करे । 
जपं समाचरेत् पश्चात् पू्ंवहु ध्यानमास्थितः ॥ 
चिन्तयेच्च गुर मूधिने यथा वर्णा दिकः भवेत् | 
मन्तरं ध्यायेत् कण्ठमध्ये पीतवण हिरण्मयम् ॥ 
म्ामार्यां च हदये स्वात्मानं गुरुपादयोः | 

AMAR ततः WAY ुख्मन्त्रस्य चात्मनः ॥ 
दैव्याश्चाप्येकतां नीत्वा सुधुम्णावत्मेना ततः | 

तत्तवस्वरूपमेकं तदु यच्चक्रं प्रतिरङ्येत् ॥ 
षट्चक्रं तु महामायां क्षणं ध्यात्वा TIAA: | 
लम्बयेन् मूलमन्त्रेण चादिषोड़शचक्रकम् || 

आदिषोड्शचक्र(मध्य)स्थां साधकानन्ददायिनीम् | 

चिन्तयेत् साधको दैवीं जपकमे समाचरेत् ॥ 

बोडगावक्रपुकं तत्रेव- 
तिसृणामपि नादीनां हदये चेकता भवेत्। 

तत्स्थानं षोडशारं स्यात् सताङ्गुरप्रमाणतः ॥ 

तत् Raga योगक्षरादिषोडशचक्रकमिति | 

ARs 

तथा- मालां aegaraat धुत्वा afarrarforn | जपेदिति शोषः । 

शेवागमे--तजंन्या न Tae सुत्रं कस्पयेन्न विधूनयेत् । 
न LINE वामहस्तेन करब्रष्टान्न कारयेत् | 

भक्षाणां चालनेऽङगुष्ेनाऽन्यमक्ं न संस्पृशेत् | 

जपकाले सद्ा विद्वान् मेर नेव विलङ्येत् ॥ 
परिषत्तेनकाले च daz’ नैव कारयेत् ॥ 
करिः सरखराशब्दे दोरमाने चटठन्मतिः ॥ 

चरिते चैव fate: स्फुरिते व्याधिसम्भवः | 

हस्तच्युते erie: सृतरेदे पिनश्यति ॥ 
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तथा--करण्युते च जम्मायामेकमाव्ेनं त्यजेत् | 

प्रमादात् तजजनीस्पर्शो भवेदाव्तेनं त्यजेत् ॥ 
area मन्तरस्येत्थाइः। तथा- 

जपे निषिद्यसंस्परे क्षालयित्वा पुनजेपेत् | 
उ्रतत्तरे--मध्यमायां मध्यभागं वजेयित्वा तु तजनीम् | 

अनामिकाकनिष्ठाभ्यां युक्ताभ्यां नघ्रमावतः ॥ 

स्थापयित्वा तत्र मारामङगुठभ्रेण AAA | 

प्रत्येकः बीजमाधाय अङ्कादुष्वन भरव ॥ 
प्रतिवारं पठेन् मल्त्री शनेरोष्ठौ च चालयेत् । 

भुभ्रप्रीवोक्षतः शान्तः कण्डुन्मीटनवजिंतः ॥ 
सवितं समाचरं च सबिन्दुं साक्षर स्फटम् | 

न हुतं वापि विश्रान्तं क्रमान् मन्त्रं जपेत् धीः ॥ 

अत्र मन्त्रध्यानं प्रकारान्तरेण | तदुक्तं नित्यजपप्रकरण पव । अन्ये च जप- 

विधा जपमेदास्तत्समपंणप्रकाराश्च तत्रेवोक्ता इति नेह वितन्यते । वायवीय 

संहितायाम्-दैवतागुख्मन्त्राणामैक्ष्यं सम्भावयन् धिया | 
जपेदेकमनाः प्रातःकालान् मध्यन्दिनावधि ॥ 

यतसंख्यया समारब्धं तत् क्तेव्यमहनिंशम् | 
यदि न्युनाधिकं gatg वतग्रष्टोऽभिजाथते ॥ 

भुण्डमालावाम्-प्रातमेध्यन्दिनं यावज् जपकालः प्रकीर्तितः | 
न न्यूनं नातिरिक्तं वा जपं कुर्यादु दिने दिने ॥ 

नैरन्तर्यावधि प्रोक्तो न दिनान्यतिलङकयेत् । 
दिवसातिक्रमे पुंसां सिद्धिरोधः प्रजायते ॥ 
मन्त्रजतान्नपानीय-स्नानाचमनमोजनम् | 

प्राततरित्यादि दिवातनपुरधरणविषयम् । पुरश्चरणवन्दिकायाम- 
ध्यात्वेष्टदैवतारूपमात्मानं AAW मुम् | 
संख्यापूर्लौ पुनः कूर्याहष्यादिप्राणसंयमान् ॥ 

संश्यापृर्तौ वेनन्दिनिसंख्यापूर्तौ । ऋष्यादीति। ऋष्यादिन्यासामिप्रायम् | 
सिद्धसारस्वते-पवं जपं वथा स्वा वशांशमस्ितोसत्पलैः । 
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भाज्याकेजहयान् मन्त्री तह TNT TIA ॥ 
कालागुख्त्रवोपेतेषिंमरठेगेन्धवारिभिः। 

पुरञ्चरणचन्द्रिकायाम्- 

ततो जपवशंशेन होमं क्याद् दिने विने । 
अथवा रक्षसंहयायां पूर्णायां होममाथरेत् ॥ 
किं वा यस्य जपो यावांस्ततपूर्तौ होममाचरेत् | 

कक्षपू्ाविति पृथगुपादानं यत्र बहुलक्षाटमकयुररणं तत्परम् | 

सिद्धसारस्वते-पवं जपं तथा scat वशांशमसितोत्पलौः। 

अकोडेजंहुयान् मन्त्री(?) तद्दशांशेन तर्पयेत् । 
भस्स्यसुक्ते -दोमं Sag दशांरोन विस्वपत्रश्च साधकः | 

होमाथेमभ्निसंस्कार्च दीक्षातरङ्ख quca: | सारसंप्रहे-- 

ततो Haas AS सम्पूर्य दैवताम् | 
तपेयामीति मन्त्रान्ते प्रोकत्वाऽद्विमूध्नि तयेत् ॥ 

ततो माजेनं Sate! तथाहि वैशम्पायनः-- 

तपेणस्य दशांशेन नमो ऽन्तं मन्त्रमुच्चरन् | 

अभिषिञ्चेत् स्वमूर्थानं जलैः कुम्माखूयसुद्रया ॥ 
अश्र शीषे भमुकममिषिश्चामीति योजयन्ति। कम्भमुद्रा नित्यस्नानग्रकरण 

पवोक्ता। वीरचुङामणो q— 
adored महामन्त्री भभिषेकं तु कारयेत् | 

गोमयेनोपलित्तायां भूमौ age छिखेत् ॥ 

HS स्थापयेत् तत्र कलां चैव पूजयेत् | 

गन्धू्वाङ्कुरेवापि NRTA ॥ 

सम्पूज्य गन्धवुष्यादैरुपचारेः ATTA | 

माठ्कामन्प्रसुच्चायं प्रत्येक मन्त्रमुच्चरेत् ॥ 
अभिषिश्चामीति पदं शिरसि चाभिषेचयेत्। 

ततो माजंनद्शांरोन पूर्वोकद्रव्यैः स्वेष्टवैवताभक्तान् कौ लिकान् भोजयेत् | 
हन्त्रे दोमकर्माद्यशक्तानां विप्राणां द्विगुणो जपः | 

इतरेषां तु वर्णानां त्रिचतुःपञ्चसंख्यया ॥ 

वैगुण्यावि दोमायपेक्षयेव | सनत्कमारीये- 
यतु यदङ्गं भवेह भग्नं तत्संख्यादिगुणो जपः। 
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होमामावे जपः कार्यो शोमसंख्यालतुर्गुणः ॥ 
विग्राणां क्षत्रियाणां च रससंख्यागुणः स्तः | 

वैश्यानां वसुसंख्याकमेषां स्व्रीणामयं विधिः ॥ 

य॑ वर्णमाधितः शद्रः स च तस्य विधिं चरेत् | 
अगस्त्यसंहितायाम्- | 

यदि होमे न शक्तः स्यात् पूजायां तपणेऽपि वा | 
तावत्संख्याजपेनैव श्राह्मणाराधनेन च ॥ 

भवेदङ्गदयेनैव पुरण्रणमत्र वे | 
स्ग्रीष्रदयोश्च दोमस्थाने यथोक्त जप पव न तु शक्तावपि होमः | 

स्श्रीश्द्राम्यां न होतव्यं मन्तरोश्चारणपूवेकमिति Tet | 
वाराहीतन्त्रे- दिजानामधिक्ारोऽस्ति तान्तरिके होमकमेणि। 

यदि कामी भवेच्चेव शरद्रोऽपि दोमकमंणि ॥ 
वहिजायां परित्यञ्य स्वाहान्ते च नमो मतः। TAAL! - 

तन्त्रे- होमाभावे द्विजानां तु यः प्रोक्तः सूरिभिजेपः। 
aqagat च agregar च स पव हि।। 

सामान्यतस्तु Ta पञ्चगाणत्वमुकतमेव | पुररणचन्धिकायाम्- 

पुरश्चय विधायेत्थं सम्यक् साधकसत्तमः | 

तदन्ते महतीं पूजां क्या ब्राह्मणभोजनम् ॥ 
बहु भिवंखमूषाभिः पूजये गुख्मात्मनः | 
दीनानाथांश्च सन्तोष्य मन्त्राः सिध्यन्ति मन्त्रिणाम् ॥ 

दोमाङ्गनिरूपणे-जपहोमाचेनेमन्त्रा नियतस्यास्य सिद्धिवाः। 

` जपेन त्रिगुणेनापि मनवः सिद्धिदाः eer: 11 

कुलमूलावतारे WANs च- 

भोजनेन विना दैवि तपेणेन विना ga: | 
atari विना सिद्धये मन्त्राणां त्रिगुणं जपेत् ॥ 

अथ वोरपुख्धषणे विदोषः 
aa जयादौ कालो रात्रिरेव । माला a महाशङ्भुनिर्मिंतेति प्रागेवोक्तम् । 

विरोषान्तरं तु कुकचूडामणौ- 
QUITS ख THT प्रपूजयेत् | 
दीक्षिते वलपुष्पाैरभोञ्येः पायससम्भवैः ॥ 



 अष्टमस्यरङ्गः BRE 

WAR समानीय arediqenferarreary | 
ATMNAB HAT शक्तीरभिमुषं नयेत् ॥ 

समानीय शक्तिपूजोपयुक्तद्रन्यादि । अशृतीकरणं तेषामेव । तथा-- 
र्ध्योद्केन सर्वास्ताः aster विधिपूवेकम् | 
agence कुर्यात् सकलीकरणं ततः ॥ 

भत्रामृतीकरणादिकं शक्तीनाम् । पृल्यशक्तीराद- 
अथाऽ कन्यका TEA दैवीरूपधरा यतः | 
बराह्मणी क्षत्रिया वेश्या FAT च कुरुभूषणा | 

वेश्या नापितकन्या च रजकी योगिनी तथा ॥ ` 
विरोषवैदग्ध्ययुताः सर्वा एव शुभा(कला)ङ्गनाः | 
मष्टकन्यारूपभेवं विलोक्याऽमर्षचेष्टिताः ॥ 
ब्राह्मण्याद्यष्टशाक्तीनां नामभिः HAA: | 

गौरङृष्णादिकं ad सौम्यत्वं च गुणादिकम् ॥ 
शक्तीनां मामानि वक््यमाणस्तोत्र प्व वक्तव्यानि | पृज्ाध्रकारमाह- 

आसनं प्रथमं दत्त्वा स्वागतं च वदेत् GA: | 
अभ्य पाथं च पानीयं मधुपकं जरं ततः ॥ 
स्नापयेद् गन्धपुष्पाद्विः केशसंस्कारमाचरेत् | 
धूपयित्वा ततः केशं कौरोयं विनिवेदयेत् ॥ 
ततः स्थानान्तरे पीटमास्तीये पादुकाद्वयम्। 
वस्वा तत्र समासीनां नानारङ्कारमभूषणैः ॥ 
भूषयित्वा ऽनुखेपं च गन्धमाल्यं निवेदयेत् | 
तां तां शाक्तिं समावाष्ठ मूध्नि तासां समानयेत् ॥ 
भोज्यमण्डपमध्ये तु स्वर्णपात्र सुशोभने | 
चव्यं चोष्यं Sued भोज्यं चैव हि भक्षणम् ॥ 
अदीक्षिता यदा स्युस्तास्तदा मायां निवेदयेत् | 

at लामिति। यस्या नाम्ना या सङ्केतिता तस्याः शिरसि तां शक्तिमावाहय 
पूजयेदित्यर्थः । शवं चावाहनं मध्येऽप्युक्मादावेवाऽहंति wats तथा दर्शनात् । 

तत्रासां सनव्यकणेषु ततस्तोत्रं समाचरेत् | 

राक्तिस्तोत्रम् 
मातरे वि नमस्तेऽस्तु ब्रह्मरूपधरेऽनषे | 

BR 
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कपया हर विध्नं मरे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 
महेशि act वैषि परमानन्दरूपिणि । 

पया ec विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं षयच्छ मे ॥ 
कौमारि सवेविष्नेशि छुमारक्रीडनेऽवरे | 
छृपया ex विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 
विष्णुरूपधरे दैवि महागर्डवादिनि | 
waar हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 
वारादि वरदे वैषि दंघरोदूतवघुनधरे | 
कृपया हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धि प्रयच्छ 2 ॥ 
शक्ररूपधरे देवि शक्रादिसुरपुजिते | 
Saat हर विष्नं मे मन्त्रसिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 
चामुण्डे मुण्डमालासकचविते विद्रनाशिनि। 
कृपया हर विध्नं मे मन्त्र सिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 

महालक्ष्मि महामोह-क्षोभसन्तापनाशिनि | 
कृपया हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 

पितुमातृमये देवि पितुमातृबदिष्छृते | 
पके बहुतर दैवि विश्वरूपे नमोस्तु ते ॥ 

एतत् are Gag यस्तु HATA सुसंयतः | 

faarat धा समालोक्य तस्य धिघ्नो न जायते ॥ 

यदि ब्रीडापरास्सास्तु भोजने ag garg aft: | 
स्थित्वा स्तोत्रं परेत् तावदु यावत् aft: प्रजायते ॥ 
आचम्य मुखवासादि ताम्बूलं च निवेदयेत् | 

तथा-ततो दद्यात् पुनमाल्यं चन्दनं oie शुभम् । 
विसृज्य प्रदक्षिणीकृत्य षरं प्रार्थ्यं सुखी भषेत् ॥ 
भन्या यदि न गच्छन्ति निजकन्या निजानुज्ञा। 
अप्रजा मातुलानी वा जननी ततश्तपल्षिका ॥ 
वयस्या कशातिजा वाऽपि सधवा धापि निष्पतिः। 
पूर्वाभावे परा पूज्या मदंशा योषितो य॑तः॥ 
एका चेतु युवती तत्र पूजिता षा विलोकिता | 
सवां एव तदा दैव्यः पूजिताः कुलमैरष ॥ 



a 
ae 

इवं च पुरश्वरणस्यादौ मध्ये चान्ते च aden) तथाहि ate— 

आदावन्ते च मध्ये च लक्षपू्तौ विशेषतः | 

न पूजयति चेत् कान्तां तदा विष्नैविंटुप्यते ॥ 
दीरचुडङामणौ-क्े्रमावौ तु संशोध्य समसूत्रं मनोहरम् | 

वेदिकां कारयेत् तत्र मध्ये मुण्डं विनिःक्षिपेत् ॥ 

अलिना Sat कुर्यान् मध्ये eae feed | 

पर्वा विक्रमतो जञेयं स्वरयुग्मं लिखेत् क्रमात् ॥ 
attest faa तत्र ast प्रासादमालिलेत्। 
गगनं बिन्दुसंयुक्तं खाङ्लीशं तथेव च ॥ 
सविसगौ वरारोहे केशरेषु लिखेत् ततः | 
तत्राधारादि सम्पूज्य आसनं स्थापयेदु बुधः ॥ 
उपविश्यासने वीरो यत्र कुत्राप्यचूड्के | 

पाण्णिघातन्रयं कुयीच्छोटिकात्रितयं ततः ॥ 
दिग्बन्धमस्त्रमन्त्रेण पूर्वादिक्रमतो बुधः | 

वकेशान्ते पिनाकीशं नादबिन्वुविभूषितम् ॥ 

पशुपदं AAU रमान्तेऽस्त्रमनूत्तमम् | 
पाशुपताख्य विद्येयं सवं विध्नविनाशिनी ॥ 

THM: शकारः । पिनाङीशो रकारः | 
भूतशुद्धि विधायादौ न्यासपुं विधानतः | 

तथा--गोमयेन विङित्तायां भूमौ मण्डलमारिचखेत् | 
अलिना Sat कूयाडु यक्षकदंमकेन वा ॥ 
सूत्रेण सूत्रितं ad समसू्रं मनोहरम् | 

रक्तं at हरिण ऊष्णयपत्रं सुकेशरम् ॥ 
चतुरखं खुशोभाब्ये तन्मध्ये योनियुग्मकम् | 
त्रिकोणं चैव तन्मध्ये get get विचिन्तयेत् ॥ 

योजयेदु दीपितां नारीं तत्र सम्पूजयेन मनुम् | 

ata tet संस्थाप्य ईंषद्ासां खुरोचनाम् ॥ 

घोड्शाब्येन युवतीमप्रसूतां तपस्विनीम् | 

स्वाधीनां स्वच्छवस्त्रं च भीतिहीनादृद्ासिनीम् ॥ 
तीवशुद्धिं हढाचासां पु्तकेशीं दिगम्बराम् | 
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योगसुद्राधरां वापि योगाचारपरायणाम् ॥ . 
eget मन्त्रसंयुक्तं यागकारे पपूजयेत् | 
मातङ्गीं तन्तुकारीं च भवाभ्धिभी तिनारिनीम् ॥ 
खटाकारीं चमेकारीं शिदिपनीं नापिताङ्गनाम् । 
ह्नारीं विशेषात् त॒ छुपुष्पकेण कोमलम् ॥ 
सामान्यार्यं विरोषाष्यं स्वपात्रं शक्तिपान्रकम् | 

तन्मध्ये निक्षिपेद् ged सामरस्यागरृतोद्धवम् ॥ 
तरवपश्चकमन्त्रेण TAH शोधयेह् TT: | 
वहिसू्यकलाचन्द्र-कलान्ते हदयं मनुम् ॥ 
Pratt विलिखेन् मध्ये त्रिकोणमकथादिकम् | 
ead Wea तथा नान्तं यान्तं धान्तं ANTM ॥ 

वामकर्णसमायुक्तं बिन्दुनादैरलङ्कृतम् | 
रत्नेभ्वरीति freed पञ्चरलात्मकं मनुम् ॥ 

TSKAT सम्पूज्य मूलमन्त्रेण मन्त्रयेत् | 

ATA: 
अथान्तयंजनं gala महोग्रतारिणि स्वयम् ॥ 

कुण्डलिनीं समुत्थाप्य त्रिपदे त्रिपथगामिनि | 

प्राणं नाख्यां समापुयं तत्र नादसमुद्रवम् ॥ 
नादबिन्दु समुद्भूतं तत्र qa विचिन्तयेत् | 
कद्म्बगोटकाकार-विलान्तरे SAAR ॥ 

शिवशक्तथास्मकं विभ्वं सुधाधारास्वरूपकम् | 
तदानन्दसमुदुभूतं भ्यकतान्यक्तं परं शिवम् ॥ 

तत्रोत्पन्नं महाबौद्धमुदुभूतं बा परायणम् | 
मुद्रां arate तस्यां act det च विणीम् ॥ 

त्रिवारं ata दैवि पककामिह मूधेनि । 
frave चिन्तयेन् भूधिनं दक्षिणोष्तरतः क्रमात् ॥ 
व्योमकेशोध्वंकेशौ च नीलकण्ठं तथा पुनः | 
नादान्तं पूजयेत् पश्चाहु व्योमाम्बापूधं मयेत् ॥ 
ङध्वेकेशं तथा नीलं दिष्यौघाश्च भरपूजयेत् | 



ACHAT: 

need Ra वशिष्ठं च महेश्वरानन्दमेव च ॥ 
तारां भावुमतीं वापि जयां विद्यां महोदरीम् | 
अम्बान्तां पूजयेन् मध्ये भाषदेकजटां शिवाम् ॥ 

इति सिद्धीघो विक्षेयः सम्परदायगुरकरमः। 
सुखानन्द्ः परानन्दः पारिजातः कुठेभ्वरः ॥ 

विकूपाक्षस्तथा भीमो भैरवो मानवौघतः। 
खषुम्णां च परां बुद्धिं पश्यन्तीं चेव व॑खरीम् ॥ 
पारिजातेभ्वरीं ard ध्यायेन्नीलसरस्वतीम् | 
त्रितारामादौ खंयोञ्य नमोऽन्ते मन्त्रमुच्चरेत् ॥ 
शिरसि पङ्क्तिं सम्पूज्य मूलाधार स्वनाम च | 
सन्तप्यं कुण्डलीं शक्ति पञ्चमद्राविधानतः ॥ 
अद्िना पिशितं मीनं सुद्र मैथुनमैव च | 
मकारपश्चमं यत्र तत्र दैवी न संशयः ॥ 

न मधं माधवी मयं ad शक्तिरलोद्रवम्। 
सुषुम्णा alse मत्स्यं मुद्रा उन्मन्ययुत्तमा ॥ 
सामरस्यास्रतोह्छासं मैथुनं तत् सदाशिवम् ॥ 
दिव्यं वीरं पशुं चेव पानं त्रिविधमेव च | 
पशुपानरतो बीरः स भक्ष्यो योगिनीगणैः ॥ 
दिव्यपानरतो वीरो देवीसायुञ्यमाप्लुयात् | 

दैशिको बीरपानेन thats स गच्छति | 

साधकः पशुपानेन रौरवं नरकं AAT ॥ 
प्राणापानौ समाहारं प्रत्याहारं मनः स्थिरम् | 
भायुमण्डलं भेदित्वा इदं मण्डरमध्यगम् ॥ 
gare वत्मेना नित्यं सुधाधाराप्रवषिंणी | 
दिव्यपानमिदं tai सवंसिद्धिकरं परम् ॥ 
त्यक्तसर्वांशयमृलवासनामूरुसश्चयः। 
कौटिकाचारयोगेन पश्चतस्वेन तपेयेत् ॥ 
घद्चक्रक्रममेवेन EAT TET समन्त्रकम् | 
ध्यानाचेनमनावस्था बीरपानमनुततमम् ॥ 
ATTRA दम्भो मन्त्राय भप्रसङ्गतः। 

Vas 
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कासुकः कायं निर्देशे पशुपानं तदुच्यते ॥ 
सिद्धे्वरतन्त्रेऽपि- मृखकन्देषु था शक्तिर्मुजङ्खाकाररूपिणी | 

ततुघ्रमावसंजातेयं तस्मादिव्युच्यते बुधैः ॥ 
चलन्ती व्यक्तमधुरा कूजन्ती सा तथोत्थिता। 
गच्छन्ती merce प्रविशन्ती स्वकेतनम् ॥ 
यातायावक्रमेणैवं तत्र क्षर्यान् मनोखयम् | 

तेन मन्त्रशिखा जाता सवं सिष्धिग्रदीपिको ॥ 
तमोयुक्ते तथा Ae न फिञित् प्रतिभाषते | 
शिखाहीने तथा मन्त्रे न सिद्धिः कद्पकोरिभिः ॥ 

अयमन्तर्यागो नित्यपूजायामप्यथ्यंस्थापनात् भ्राक् पशुनापि कायः । 
स्वतन्त्रतन्क्रे-- रात्रौ मांसास्ैदंवीं पूजयित्वा विधानतः। 

ततो aunt स्त्रियं नञ्नो रमन् छेदयुतोऽपि वा | 

wget ततो दैवीं होमयेञ्ज्वङितानले ॥ 
योनिङ्ुण्डे स्थितं सपिमंत्स्यं मांसं फलं तथा | 
दशांश तर्पयेन् मयं मांसमिभनैस्तु साधकः ॥ 
त्पेणस्य दशांशं तु भमिषिच्य जगन्मयीम् | 
दशांशं भोजयेत् साधु साधकं काटिकोाप्रियम् ॥ 
मदं मांसं च मत्स्यं च चवंणं च प्रदापयेत् | 
ततस्तु तोषयेद् भक्तथा गुरं स्वर्णादिभिः प्रिये ॥ 

ध्वं च यधपि काटिकामन्त्रमधिहृत्योक्तं तथापि न्यथा काली तथा तारे. 
त्यादि ववनादत्राप्याचरन्ति। भमत पव वीरूडामणावपि- 

तपंणं विधिवत् कूर्याद्रकधारेण संख्यया | 
मध्व्राज्यसुरया वापि पायसेनोदकेन तु ॥ 

भत्र कीरेण सुरादिना पशुना जलादिनिति विवेकः। अगस्स्यसंहितायाम्- 
सम्यक fanned पञ्चाङ्गोपासनेन च | 
सवं मन्त्राः प्रसिध्यन्ति त्वत्प्रसादान् महेश्वरि ॥ 

तन्त्ररोखरे- पवं प्रकुषेतस्तस्य प्रथमे वत्सरत्रये | 
भवन्ति बहवो विघ्नाः शल्लाभावाद्योऽशुभाः ॥ 
अस्मिन्ञयं भवेन् मन्त्री यदि नोद्धिन्नमानसः। 

सेत्स्यतीति च विश्वस्तस्तदासौ सिदधिमाग्मवेत् ॥ 
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स्वप्नेषु यानाधुपलस्मनं तु सिद्धस्य feria भवन्ति सद्यः ॥ 

जैरथीतन्त्र- ज्योतिः प्ति ae शरीरं घा प्रकाशयुक | 

farsi शरीरमथघा देवतामयमेव हि ॥ 

_ जन्त्राराधनशक्तस्य TUR वत्सरत्रये | 

ज्ञायन्ते बहवो विन्ना नियमस्थस्य नारद् ॥ 

नेद्धेगं खाधको याति कर्म॑णा मनसा यदि । 

तृतीयवत्सरादुध्वं राजानश्च ACPI: ॥ 

्रर्थयन्तेऽजुरोन गर्विता अपि मानिनः | 

प्रसादः क्रियतां नाथ ममोद्धारणकारणम् ॥ 

प्रञ्वलन्तं च पश्यन्ति तेजसा विभवेन च । 

अतस्ते मुनिशादेल निष्ठुरं वुमक्षमाः ॥ 

नवमादु बट्सराषूध्वं स्वयं सिध्यति मन्त्रराद् | 

नानाशचर्याणि हदये मन्श्रसिचिमयानि वे ॥ 

भत्यानन्दप्रदान्याशु प्रत्यक्षेण बहिस्तथा । 

जङधीस्तु क्षणं विप क्षणमस्ति प्रहषितः ॥ 

क्षणं दुन्दुभिनिर्घोषं श्णोस्यप्यन्तरिष्चगम् | 

क्षणं च मधुरं वायं नानागीतसमन्वितम् ॥ 

भाजिघ्ति क्षणं गन्धान् कपृर्गनाभिजान् । 

उत्पतन्तं क्षणं वापि पर्यत्यात्मानमात्मना ॥ 

चन्द्रां किरणाकीणै क्षणमालोकयन्नमः। 

गजगोवृषनादांश्च श्णुयाश्च क्षणं दिजः ॥ 

निर्मरा्बदसंक्षोभं क्षणमाकषेयत्यपि । 

ताराणि विन्नित्राणि योगिनो नमसि स्थितान् ॥ 

पश्यत्युदु्रादयन्तं च क्षणं मन्त्रवतां सदा | 

क्षणं किलिकिलारावं Karate रवं तथा ॥ 

क्षणं Rite पश्यत् क्षणं रातिग्दिने ति ' 
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रात्रौ च दिवसारोकं ससूयै क्षणमीक्षते ॥ 
बलेन परिपूर्णश्च तेजसा भास्करोपमः। 
पर्णेन्दुसद्वशः कान्त्या गमने विहगोपमः ॥ 

शमेन युक्तः Tea गाम्भीर्येण सुखेन च | 

स्वतल्पाशनेना्शत। बहुनापि न सिदे ॥ 

विष्सूत्रयोरतपता हि भवेिद्राजयस्तथा | 

जपध्यानगतो मन्त्री न खेदमधिगच्छति | 
विना मोजनपानाभ्यां पक्षमासाविकं सुने | 
इत्येवमादिभिशथिहमेहाविस्मयकारिभिः। 

प्रवृतेः सस्प्रबोद्धव्यं TAM मन्त्रराडिति | 
बोधायनः- सिद्धस्तु ज्रीणि चिह्ठानि दाता भोक्ता अयाचकः | 
भ्रपञ्चसारे- ततोऽस्य पत्ययास्त्वेषवं जायन्ते जपतो मनुम् | 

अधिष्ठितं निश्यदीपं निस्तमिश्नं गृहं भवेत् ॥ 

अर्काभस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा सन्ततं किङ्करी स्या- 
दोगा नश्यन्ति FEAT दुतमथ धनधान्याकुटस्तत्समीपम् | 

दैवा नित्यं नमोऽस्मै विदधति फणिनो नैव दशन्ति पुत्रान् 
पौच्रान् मित्राणि बद्धास्तनुविपदि परं धाम विष्णोः प्रयाति ॥ 

कैट्कारिणीवन्त्र-- कर्मणा casa प्रतिबन्धाविरोधिना | 

यदि सिद्धिं न रमते दिस्त्रिघां पुनराचरेत् ॥ इति। 
FACT AC, 

पूर्वोक्पुरश्चरणाशक्तं रति पुरश्चरणान्तरमप्युक्तम्। पुण्डमालायाम्- 
HUTA समारभ्य यावत् ष्णा्टमी भवेत् | 

सहस्रसंख्ये जते तु पुरञ्रणमिष्यते ॥ 

खन्द्रपीठे- महालक्ष्मीं समारभ्य अमहानवमीश्वरि | 

छृष्णाष्टम्या आनवमी मधौ शाक्ते मनौ स्मृतम् ॥ 

ऊजं तपसि राधे वा शुद्धपक्चस्तु suk | 
पकादश्यन्त पेशो तु भूतान्तः फाल्गुने स्यतः ॥ 
भाद्रेऽपि Sein तु माघभात्रौ स्ववासरात् | 

अन्येष्वपि च मन्त्रेषु पूर्वोक्तं नवरात्रकम् ॥ 
जपो भावृकया प्रातःकालान् मध्यन्दिनाधधि 
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crt थाममितः कायैः पयोमुरफलाहतिः ॥ 
चतुथेयामे कर्त्या मालामर्त्रे Tater: | 
विंशांशादु वा qatar वा अन्येष्वपि हुतं भतम् ॥ 
a finer च यथोक्ताऽत्र वितशाछ्य' न कारयेत्। 
पठं मन्त्रः प्रयोगार्हो भवत्येव न संशयः ॥ 

मुण्डमारायाम्-रृष्णां चतुद शीं प्राप्य तपस्यन्तं महोत्सवे | 

अष्टमी-नवमी-राश्रौ पूजां कुर्या विरोषतः ॥ 
दशम्यां पारणं कुयान् मत्स्यमांसादिभि्यंतम्। 
षटसहस्ं जपेन्नित्यं भक्तिभावपरायणः ॥ 

तथा-अथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते | 

SATA समारभ्य यावदन्या AAT ॥ 
तावज् जसे सहेशानि पुरश्चरणमिष्यते | 

केवलं जपमाग्रेण मन्त्राः सिचा भषन्ति हि ॥ 

अलिष्टोमा दिदानेन विशेषात् पीटपूजने | 
योनिपीटं महापीटं कामरूपं तथा परम् ॥ 

तयोरेकतमं पूज्यं SARE इ्वाऽपरः | 

काटीतन्त्र--अथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | 

कुजे वा शनिवारे at नरमुण्डं समाहतम् II 

पञ्चगव्येन मिखितं चन्वना्ैविंशोषतः | 
निःक्षिप्य भूमौ हस्ताधेमानतः काननान्तरे ॥ 
तत्र ag दिवसे राश्रौ सहस्रं यदि साधकः | 

CHAT THI मन्त्रं स भवेत् कट्पपादपः ॥ 

तत्रैव--अथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते | 
शवमानीय तदुवारे तेनैव परिखन्यते ॥ 
तदिनान्तदिनं यावत् ताधदष्ो्तरं शतम् | 

स भवेत् सवं सिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
तद्वार शनिमङ्गटषरे। तेनैव प्रकारेण हस्ताद्धेमानत इति यावत् । ATE: 

भष्टो्तरशातं जपेदित्यतुषङ्कः । - तत्रेव-- 
अथवाऽतन्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते | 

aural at तुवेश्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

४३ 
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सूर्योदयात् समारम्य यावत् सुर्योद्धान्तरम् | 
तावञ्जप्त्वा निरातङ्कं सवंसिद्धीग्वरो भवेत् ॥ 

arm दोमादिकमपि कततेव्यं वुररणत्वश्रुतेः | 
कारीतन्त्र-अथवाऽन्यप्रकारेण FTAITUT SAT | 

चन्द्रसूर्यग्रहे चैव प्रासावधि विसुक्तितः ॥ 
यावत्संख्यं मनं जप्त्वा तावद्धोमादिकषं चरेत् | 

सनतकमारसंहितायाम्- 
अथवा ऽन्यप्रकारेण पौरश्चरणिको विधिः | 

चन्द्रधुर्थोपरागे च स्नात्वा प्रयतमानसः ॥ 

संस्पर्शादि-विमोक्षान्तं जपेन् मन्त्रमनन्यधीः | 
षरा स्नात्वा च gare विमोक्षान्तं जपं चरेत् ॥ 
तावद्धोमादिकं gate प्रहणान्ते शुचिः पुमान् । 

पवं जपान् मन्त्रसिदिभवत्येव न संशयः ॥ 

तावदिति arena, जपो जात इत्यथः! इदं च गोपारुविषयम् । धनस्य 

सनतक्ृमारीयत्वादिति वदन्ति । पुमानित्यनेन स्त्रीणां होमनिषेधोऽम्यनुक्षातः | 
तन्त्रान्तरे प्रहणे चन््रसूयस्य शुचिः gaat fia: | 

नद्यां समुद्रगामिन्यां नाभिमात्रे जके स्थितः ॥ 
यद्वा शुद्धोदके स्नात्वा Yat वैशे समादितः। 
स्पर्शा विसुकतिपयेन्तं जपं कुर्यादनन्यधीः ॥ 
अनन्तरं दशांशेन क्रमाद्धोमादिकं चरेत् | 

तदन्ते महतीं पूजां Hate ब्राह्मणभोजनम् ॥ 
ततो मन्त्रस्य सिद्धधथं गुरं सम्पूज्य तोषयेत् | 
ततः प्रयोगान् कुर्वीत मन्त्रवित् कल्पनोदितान् ॥ 

चन्द्रपीट.मन्त्रवेवप्रकारिका-रलाबल्यादौी- 

उपवासशरयं शृत्वा TF वा शक्तथपेष्षया | 

mara चातिसंक्षेपाहु ग्रहणे स्पशंमात्रतः ॥ 

समुव्रगायां सरिति कण्टमाच्रे जले स्थितः | 
जपं कर्यादुदुप्रहान्तं होमा तहुदशांशतः ॥ 
सम्पूर्णो दक्षिणां aen मन्त्रसिदिमवाप्नुयात् | 
तत; प्रयोगान् Ste मन्त्रवित् कटपनोदितान् ॥ 
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TH CARTE स्परशश्ानपगरमम्यधा तत्समयस्य GRAN भननुष्ठानलक्षण- 

मध्रामाण्यं स्यात् | 

MIA दर्शनं रा्ोयेत् AT प्रहणसुच्यते | 
तश्र कर्माणि कुर्वीत गणनामात्रतो नहि ॥ 

इति स्मा्तवचनात्। तथा-- 
सूयेप्रहणकालादिरनान्यः कालः प्रशस्यते | 
यस्तु श्राद्धानुरोपेन ग्रहणे चन्द्रसूयेयोः ॥ 
न करोति पुरश्चयौ act स विपच्यते ॥ 

इति वचनान् मन्त्रिणां तु ् रहणपुरश्चरणमावश्यकम् | 
od च--स्ेस्वेनापि Heed श्राद्धं वै राहुदर्शने | 

argatureg नास्तिक्यात् पङ्के गौरिव सीदति ॥ 
इति श्राद्याकरणे स्मात्तंनिन्दार्थवादो दीक्षितान्यपरः। केचित् तु ब्राह्मणादि 

हारा ्राद्यमामनन्ति। अपरे q— 

अन्नाभावे दविजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि | 

हेमध्राद्धं ane च ga: gata स पव हि ॥ 
इति वचनात् पिश्रुदेदोन किञ्चिद्धिरण्यं दत्तवा पुरश्चरणमिच्छन्ति। 

अथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | 
ante चतुथ्यांदि-नवस्यन्तं विशोषतः ॥ 

भक्तितः पूजयित्वा तु रात्रौ तावत् स्सरकम् | 
जपेदेकस्तु विजने केवलं तिमिराख्ये ॥ 

अष्टम्यादिनवम्यन्त-मुपवासपरो भवेत् | 

स भवेत् सर्वसिद्धीशो ars कायां विचारणा ॥ 
MARIS TH | तावत् aes षटसदहल्म्। चतुर्थीमारभ्य नवमीपयेन्तं 

प्रतिरजनि षट्सहस्रं जपेदध्रमीनवम्योरुपवासं कुर्या दित्यथंः। मुण्डमालायापर- 
अथवा.ऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते | 

शरत॒काके महापूजा क्रियते या च वाषिक्षी ॥ 

तस्मिन् पक्षे विशेषेण पुरश्चरणतत्परः | 

अष्टम्यादिनिवम्यन्त-मुपवासपरो भवेत् ॥ 
पूजयेह भक्तितो रात्रौ षर्सदश्नं जपं चरेत् | 

अचर प्रतिपदादि-नवम्यन्तं जपः प्रतिमाति। 
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कालीतन्त्रे--अथवा ऽन्यप्रकारेण वुरश्धरणसुच्यसे | 
भष्टमीसन्धिवेलाया-मष्टोसरटतागरहम् ॥ 
प्रविश्य भन्ध्री विधिवत् ताः समभ्यण्ये यक्त: | 
पर्वोकतकल्पमासाच् पूजादिकं समावरेत् ॥ 
केवलं कामवेवोऽसौ जपेवष्टो्रं शतम् | 
तासां तु TAS च जप्त्वा AYR मस्तके ॥ 

म्ासिद्िभेषेत् सो ठतादर्शनपूजनात् | 
गष्टमीसन्धिषेलायाम् अष्टमीनवम्योः सन्धिवेखायाम् | aerate यथा- 

सम्भषमष्टपयन्तानां शक्तीनां गृहं मद्नमन्विरम् । पूर्वोक्तकस्यं दूतीयागाष्यम् । 
पत्रमे वराङ्क जप्त्वा बीजं निरस्य तदैव बीजं मस्तके cam तिलक ete: | 
इदं त वीरपरम्। पवमप्रेऽपि बोद्धल्यम्। तथा- 

अथवा ऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते | 
आङृष्टायाः कुरागारे छिखित्वा मन्त्रमेव च ॥ 

सम्पूज्य तत्र संस्कारं gear तस्यै निषे्य च | 
किञ्चिज् जप्त्वा मनुं नीत्वा दैवताभावतत्परः ॥ 
तां चिसृञ्य नमस्कृत्य स्वयं सुप्त्वा सुसंयतः | 
प्रातः स्त्रीभ्यो बलिं azar मन्त्रसिद्धिनं संशयः ॥ 

संस्कारं पश्चमयागोखम् । अत्र पूजनमात्रं न तु संभोगोऽपीत्यवधेयम् | 
गुरूमानीय संस्थाप्य वैववत् पूजनं विभोः | 
वलख्ालङकाग्देमाधेः सन्तोष्य गुरुमेव च ॥ 
aqgd तत्सुता चेव तपल चैव पूज्य च । 
पूजयित्वा मनु जप्त्वा स्वयं सिद्धीभ्वरो भवेत् ॥ 

इति महामहोपाध्याय -ढक्ककुर-्रीनरसिंद-विरचिते ताराभक्ति- 
सुधाणवेऽष्टमस्तरङ्गः ॥ ८ ॥ 



TAATATH: 

अथ वीरसाधनम् 
योगिनीव ~ नुवाच 

भगवन् स्वंधमे(मन्त्रोश्ष स्वेशास्त्रविशारद् | 
श्मशाने च पुर्या त्वया संसूचिता पुरा ॥ 
कथयस्व तदैद्रानीं यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति | 

ई्वर उवाच- 

यस्मिन् परिध्रमेणाऽपि नृणां fafa: समीरिता | 
न जाता तत्र कन्तेव्या साधकोर्वीरसाधना ॥ 
भयसुक्तेन शुचिना स्व॑सिद्धिमभीप्सता | 
नानया दुलेभं किञ्चित् साधकस्य समीहितम् ॥ 
गिरिजे तत् प्रयत्नेन मया चेयं प्रकाश्यते | 
अष्टभ्यां च चतुदेश्यां पश्चयोरखुभयोरपि ॥ 

gerard विशेषेण साधयेदनया हितम् | 
वीरतन्ब्रे- परहावीरक्रमं देव सूचितं न प्रकाशितम् 

कथयस्व महादेव सवे सिद्धिप्रदं महत् ॥ 
भैरव उवाच-- 

स्वंसिद्धिप्रदं साक्षात् सवदेवनमस्कतम् | 
स्वंपापहरं दैवि सवंरोगविनाशनम् ॥ 

ब्रह्मविष्णुशिवादीनां दिक्पालानां च भाषिनि। 

भेरवाणां च स्वेषां गन्धर्वाणां च योगिनाम् | 
शश्वत्सिद्धिपरदं दैवि सर्वेषामालयं महत् | 
नान्यत् सिद्धिप्रवं दैवि वीरसाधनवनजितम्॥ 
महाबरो महावीरो महासाहसिकः शुचिः | 
महास्वच्छी दयावांश्च सर्वेभूतहिते श्तः ॥ 
तेषां sa महादेवि कथितं वीरसाधनम् | 

तथा--घरीषन्धनवत्तरं घे gaa परिधाय च | 

aqua च पुनवेस्त्रं मूलेनाऽङविरेपनम् ॥ 
हृतोष्णीषश्च मूलेन सिन्दूरेणोध्वेपुण्ड्कम् | 
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TAA WS नत्वा ATA प्रहरमध्यतः ॥ 

कार्या च साधकेः साधं हदि मन्त्रं परास्शन् | 
see भुक्तभोज्यस्तु यदि स्याह धीरसाधकः ॥ 

दिव्यो वा न पशुस्तत्र भुक्ता साधनमाचरेत् | 
अष्टम्यां च चतुदेश्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

भौमवारे तमिखायां साधयेत् सिदिसुत्तमाम् | 

उपचारं समादाय कुटखाश्चतरसं AUT ॥ 

सामिषान्नं गुडं छागं gu पिष्टकमेव च | 

नानाफलं च नेवेधं स्वस्वकल्पोक्तसाधनम् ॥ 

चितास्थाने समानीय सुषटद्विः शस्ब्रपाणिमिः। 

समानगुणसम्पन्नैः साधको गतमीः स्वयम् ॥ 
न निरीक्षेश्चतुदिश्ु वैवताध्यानतत्परः | 

मीतश्चेत् साधकस्तत्र चतुदिक्षु च साधकः ॥ 

स्वगुरुं भ्रातृवगं वा ब्राह्मणान् वापि सखुव्रतान् | 

सुष्टदानपि vari fag दूरे निवेशयेत् ॥ 
नो चेत् केवलमेवाऽसौ भैरवः परिकीत्तितः। 
अक्षाछितां चितामूमिं गत्वा साधकसत्तमः ॥ 
परक्षालितां यदि प्रायः कारयेदस्थिसंचयम् | 

यीरतन्त्र-अस्त्रान्तमूलमन्तरेण प्रोक्षणं यागभूमिषु ॥ 
गुरूपादयुगं ध्यात्वा गणेशं वटुकं तथा | 
योगिनीं argent चेव वामपादपुरःसरम् ॥ 

ये चात्र संस्थिता दैवा राक्चसाश्च भयानकाः | 

पिशाखाः सिद्यक्चाश्च गन्धर्वाः सरसां गणाः ॥ 

योगिन्यो मातरो भूताः सर्वाश्च खेचरस्त्रियः। 

सिद्धिदास्ता भवन्त्वत्र तथा च मम रक्षकाः ॥ 
प्रणम्य मनुनाऽनेन पुष्पा्जलिन्रयं क्षिपेत् | 
श्मशानाधिपतिं पश्चाद् भैरवं काटमेरवम् ॥ 

महाकालं यजेदु यज्ञात् पूवांदिदिकचतुटये | 
पा्यादिभिश्च मन्त्रो बलि पश्चाक्िषेवयेत् ॥ 
शब्नबीजं ततः पञ्चात् श्मशानाधिपतत्परम् | 
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्ममन्ते सामिषा्तं बलिं गरृहपदं ततः ॥ 

गृहण-गृह्णापय-युगं विद्ननिवारणं aa: | 

कुठ सिद्धि मे cag # प्रयच्छ स्वाहयाऽन्वितम् ॥ 
arrange दैवि saat बलिरीरितः। 
मायान्ते ATI Gay भयानकपद्ं ततः ॥ 
qa बलिं समत्य दक्षिणे बलिमाहरेत् | 
EAA च महाकालात् पश्चात् पवंवदुद्धरेत् Il 

पश्चिमे areata भ्रणवाद्येन कट्पयेत् | 

शब्दान्ते कालगशाब्दान्ते भरेति पदं aa: tl 

्मशानाधिप इत्येवं पूवंवश्चोत्तरे हरेत् | 
चितामध्ये ततो दद्याद् बलिन्रयमयुचमम् ॥ 

कालरात्रि महाकालि कालिके घोर निःस्वने | 
गृहाणेमं afe मातदहि मे सिद्धिमुत्तमाम् 

£ कालिकायै स्वाहेति afe दत्त्वा भूतनाथाय वापयेत् | 
शब्दान्ते भूलनाथान्ते ्मशानाधिप इत्यपि ॥ 
प्रणवाधेन मन्त्रेण दापयेदु बलिमुत्तमम् | 

& सवंगणनाथान्ते अधिपतिपदं तथा ॥ 
श्मशाने मस्तके AAT पूववच्च समुद्धरेत् | 
ताराद्ेन afe द्स्वा पञ्चगव्येन arate ॥ 

अस्थिसंप्रोक्षणं seat पीठमन्तरं न्यसेत् ga: | 
ys वा वटपत्र वा तत्र पीटमनुं न्यसेत् ॥ 

र 

तन्त्रान्तरे ततञथिता Gara पकीरत्या ऽस्थिसश्चयम् | 

कः ताल्च्कप्रयोगोऽवम् | 

च हीं आधारशक्तये नम इत्यणुना पुनः ॥ 
पञ्चगध्येन संप्रोक्ष्य YS वा TETAS | 
सौरिति faa मन्त्रं स्थापयेत् तत्र तत् पुनः ॥ 
करबलाद्यासनं तत्र विन्यस्याधारशक्तये | 
नम इत्यणुना तत्र Kata च प्रपूजयेत् |! 

बीरलन्त्रे--पीटमास्तीये तस्मिन् वे बद्धवीरासनस्ततः। 

——, ए 1 भभ तो हि ह क वति 
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वीरादनन देशि Grea fey Ae 
कूलेषीजदयं देवि मायायुग्मं ततः परम् । 
कालिके See च भचण्डे चण्डनायिके ॥ 

कानवान् दारयेत्युकत्ा दनेति दितयं ततः । 
परकीरं महावीरं छेदयद्वितयं ततः ॥ 

वर्मास्त्रान्तो विरान्तोऽयं वीरादंनमयचुमंतः। 

अनेन मन्त्रितं ate दशधिक्ष विनिःक्षिपेत् ॥ 
तन्मध्ये भैरवो दैवो न बिष्नेः परिभूयते | 
यदि प्रमादाद् दैवेशि साधको भयविहलः ॥ 

तैस्तैः सर्वेः खुहृद्विश्च रक्षितो नाऽभिभूयते | 

अकन्दु सितवारथाकतूरेनि मिंतवत्तिकाम् tt 
प्रदीपं तत्र संस्थाप्य अस्त्रं तत्र प्रपूजयेत् | 

ह(ग)ते तस्मिन् महादीपे विष्नेश्च परिभूयते ॥ 
तदधश्चास्त्रमन्त्रेण निखनेत् कलदीपिकाम् | 

त्तत्करपविधानेन भूतशुदधथादिकं चरेत् ॥ 

arat वा तारकं वापि विन्यस्य पूजयेत् ततः। 

अत्रैव यामलादिः-ततः पञ्चोपचारेण पुरतो देवतां यजेत् । 
निमील्य चक्षुषी पञ्च द देवं ध्यात्वा मनुं जपेत् ॥ 

पकाक्षरी यदि wag विक्सदस्नं ततो जपेत् | 
gaat चा्टसादसं STAT चायुताद्धंकम् ॥ 
ततः परं तु AAR गजान्तकसहस्कम् | 

निशार्धात् तु समारभ्य उद्यान्तं समाचरेत् ॥ 

गजान्तकसहसकम् अष्टोत्तरस्टस्म् | 

यद्यस्य भयं कणनेश्रे वस्त्रेण बन्धयेत् । 

ततोऽधंराच्रपयन्तं यदि कफिञिन्न लष््यते ॥ 
जयदुर्गाणुनाऽभ्थ च तेनैव aera क्षिपेत्। 
ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवस्तु्तिकारकः tt 
पितृणां सगेदाता त्वं मर्त्यानां मम रक्षकः | 
मूतप्रेतपिशाचानां विष्नेषु शान्तिकारकः ॥ 
इति ् िषप्त्वा तिलास्तत्र aerate: शिवादितः | 



— 

ततः सप्तपदं गत्वा पुनस्तत्रैव सं विदत् | 
पवं तत्रापि सम्पूज्य पूजयेन् ATTA ॥ 
निमेयः प्रजपेत् तावदु यावत् सिद्धिः धरजायते। 
भयं तु स्वप्रषज् जेयं परेहि शोषमाचरेत् ॥ इति ॥ 

वामकेभ्वरतन्त्रे जपान्ते च बिं दद्याद् देवतायै यथाविधि। 
महिषं छागलं वापि ग्रहीत्वा वरमेव च ॥ 

I गच्छेत् खुषटदुवगः साधं संहृष्टमानसः ॥ 

इति चितासाधनविधिः 

अथ रावचाधनविधिः 
भूतडामर यदुक्तं भावसवेस्वे स्वतन्त्रेषु गोपितम् | 

बीरसिद्धिविधानं हि देवदेवेन शम्भुना ॥ 
यस्य विक्षानमात्रेण मन्वभाग्योऽपि सिध्यति | 

तथा- पुरश्चरणसम्पन्नो वीरसिद्धिं समाचरेत् ॥ 
पुत्रदाराधनस्नेद-कोभमोहविवजिंतः | 
मन्त्रं वा साधयिष्यामि वैं वा पातयाम्यहम्। 

प्रतिक्ञामीद्रशीं कृत्वा बलिद्रव्याणि चिन्तयेत् ॥ 

वीरतन्त्र पूर्वोक्तमुपहारादि समादाय तु साधकः। 

BB 

साधयेत् स्वहितां सिद्धिं साधनस्थानमाश्रयेत् ॥ 

गुरुष्यानाविकं सवं पूर्वोक्तमाश्रयेत् सधीः | 
वीरादेनाान्तके भूमी माया मोदो न विद्यते ॥ 
ये चात्रेत्यादिमन्त्रेण भूमौ पुष्पाञ्जलिन्रयम् | 
श्मशानाधिपतीनां तु पूवेवदु बलिमाहरेत् ॥ 

अघोराख्येन मन्त्रेण बलिसखाधनमाचरेत् | 

सुद्शनेन वा रक्षामुभाम्यां वा प्रकल्पयेत् ॥ 

माया SHA भूयः प्रस्पुरद्धितयं पुनः । 

धोरघोरतरेत्यन्ते तन्न रूपपदं ततः ॥ 

चट युग्मान्तरान्ते च प्रचरद्धितयं ततः | 
हे युग्मं रम युग्मं च ततो बन्धयुगं ततः ॥ 

पातय-द्वितयं वमे फडन्तः समुदाहृतः | 

पकपञ्चाशदर्णोऽयमघोरास्त्रमयो मतुः ॥ 

३७९५ 
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CSS ATA सहल्नारस्वक्पकम् | 

वर्मास्तरान्तं महामन्त्रं सुदर्शनस्य कीरसिंतम् ॥ 
भूतशुद्धिं ततः इत्वा न्यासजालं भ्रविन्यसेत् | 
जयदुर्गाख्यमन्त्रेण सषपान् fag निःक्षिपेत् ॥ 

ॐ दुगे दुगे रक्षिणि स्वाहा इति जयदुर्गाख्यो मन्त्रः | 
तिलोऽसीति मन्त्रेण तिलानपि विनिःक्षिपेत् | 
यष्टिविद्धं शरलविद्धं खङ्गः विद्धं पयोडतम् ॥ 
रञ्जबिद्धं सपेदषटं चाण्डालेवाभिमूतकम् | 
तरुणं सुन्दरं शरं रणे नष्टं समुञ्ञ्यलम् ॥ 

पलायनषिषरन्यं च सम्मुखे रणवित्तमम्। 
स्वेच्छाश्रुतं frat च श्रद्धां ett च दिजं तथा ॥ 
THAT कुष्ठं सप्तरा्रोध्वं गं तथा | 

ort चाष्टविधं स्यतत पूर्वोक्तान्यतमं शवम् ।। 
गृहीत्वा मूलमन्त्रेण पुजास्थाने समानयेत् | 
चाण्डालाध्भिमूतं वा शीघ्रं सिद्धिफलप्दम् ॥ 
प्रणवाद्यस्त्रमन्त्रेण शवस्य प्रोक्षणं चरेत् | 

प्रणवं कूचंबीजं च gana नमोऽस्तु फट् Il 

पुष्पाञ्जलित्रयं द्रवा प्रणमेत् स्पर्शंपूलेकम् । 
र वीर परमानन्द शिवानन्द HEAT I 

आनन्द्मैरवाकार देवीपयेङ्श कर | 
tase त्वां प्रयच्छामि site वण्डिकाथने ॥ 
प्रणम्यानेन मन्त्रेण क्षाल(स्थापौयेत् तदनन्तरम् | 

तारणाब्दं FARA नमोऽन्तो मन्त्र उच्यते ॥ 

शावस्नापनमन्त्रो ऽयं स्ंतन्त्रेषु afte: | 
धूपेन धूपितं त्वा गन्धादिना प्रङिप्य च ॥ 
रक्ताक्तो यदि Fn भक्षयेत् कलसाधकम् | 
गत्वा शवस्य सान्निध्यं धारयेत् करिवैशतः ॥ 

यद्युपद्रावयेत् तस्य दथाश्िष्ठीषनं मुले । 
पुनं प्रक्षालितं स्वा जयस्थानं समानयेत् ॥ 
कुगशशय्यां परिस्तीयं तत्र संस्थापयेच्छक्रम् | 



नवमस्तरङ्कः 

पलालवङ्गकपूर-जातीखविरिलाद्रेके ॥ 

AGS तन्मुखे दत्वा गवं छर्यादधोमुखम् | 

स्थापयित्वा तस्य पृषे चन्दनेन पिठेपयेत् ॥ 

बाहुमूलादिकटथन्तं चतुरस्रं विभावयेत् | 
मध्ये Cd agait दराष्टकसमन्वितम् |! 
ततश्चेणेयमजिनं कस्बलान्तरितं न्यसेत्। 

वादशाङ्गुलमानेन यह्काष्ठानि दिक्षु च ॥ 
qd बिं गृह-युगं गृहयापय-युगं ततः! 
विद्ननिवारणं sen सिद्धिं प्रयच्छ sea ॥ 
धनेन मनुना पृं बलिं दद्याच्च सामिषम् । 
स्वस्वनामादिकं दरवा पृंवदु धलिमा्रेत् ॥ 
सर्वेषां लोकपालानां ततः साधकसत्तमः। 

शवाधिष्ठानदेवेभ्यो बलिं दद्यात् सुरया GE ॥ 
चतुःषष्ठियोगिनीमभ्यो डाकिनीभ्यो बलिं fare 

पूजाद्रव्यं सन्निधौ च दूरे चोन्तरसाधकम् ॥ 
संस्थाप्यासनमम्यच्यं स्वमन्तरान्ते AT ततः | 

फडित्यनेन मन्त्रेण तत्राण्वारोहणं विशेत् ॥ 

BTL पादतके दत्वा MTR प्रमाज्यं च | 

हदं निबध्य ज्ञुरिकां छृतसङ्ुर्पसाधकः ॥ 
शवोपरि समारुह प्राणायामं विधाय च। 

बीरावेनेन मन्त्रेण विक्षु लोष्टान् समाक्षिपेत् ॥ 
ततो दैवं च सम्पूज्य उपचारे: सुविस्तरः | 
शवास्ये विधिवत दैवि दैवताप्यायनं चरेत् ॥ 

उत्थाय सम्मुखे स्थित्वा पठेहु भक्तिपरायणः | 

वशो मे भव RAN ममामुकपवं ततः ॥ 
सिद्धि वैहि महाभाग भूता्नयपदाम्बरः | 
मूलं समुश्चरन् मन्त्री शवपादक्यं ततः ॥ 
qeqan बध्नीयात् तदोत्थातुं न शाक्यते | 

छः भीरमीम भयामाघ भन्यलोचनमादुक ॥ 

त्राहि मां देवदेवेश गावानामधिपाधिप । 

८७ 



Awe ercrafengareta 

इति पादलले तस्य त्रिकोणं चक्रमालिखेत् ॥ 
तवोत्थातुं न शक्तोति शवोऽपि निश्चलो भवेत् । 
उपविश्य पुनस्तस्य बाहर निःसायं gaat: ॥ 
हस्तयोः कुशमास्तीयं पादौ तत्र निधापयेत् | 
attest तु सम्बुरौ कत्वा स्थिरचित्तः स्थिरेन्द्ियः 11 
सदा दैवीं हदि ध्यात्वा मौनी तु जपमाचरेत् । 
श्मशाने प्रोक्तसंल्याभिजंपं क्यात् Heels ॥ 
अथवारम्भकालात् तु यावश्चोदयते रषिः। 

यद्यधेरात्रपयंन्तं जते किञ्चिन्न sea ॥ 
तदा पृंवद्यांदि-समयादागतानि च | 
छृत्वोपविश्य ata जपं कर्यादनन्यधीः ॥ 

चछासनादु भयं नास्ति भये जाते बदैत् वतः | 
यत् safe tafe वातव्यं कुञ्जरादिकम् tt 
दिनान्तरे प्रदास्यामि स्वनाम कथयस्व मे | 
eget degdda निर्मयस्तु पुनञपेत् ॥ 
gaia मधुरं वक्ति वक्तव्यं mat ततः | 
तदा सत्यं च संस्कार्यं नरं च प्रार्थयेत् ततः ॥ 
यदि सत्यं न कुर्याच्च वरं वा न प्रयच्छति | 
तवा TAA AAR मानसं भजन् ॥ 
नररूपो नात्र दैवो यो नरो बोपस्तपंति | 
यल्लतस्तेन बोद्धव्यं नरो वा दैवयोनयः ॥ 

माता वा तत्सुता arta मातुखानी तथापि ar 

आगत्थ विध्नं चरते माययाच्छाद् विप्रहम्॥ 

sfag aca ते कायं सवं जातं न संशयः | 

प्रभातसमयो जातस्तत्पिता क्रोशते गृहे ॥ 

प्रायेण सकला लोका राजानो वण्डधारिणिः। 
कदाचित् केनाप्यादिष्स्तदा fei ते करिष्यति ॥ 

इत्यादि-विविधैर्वाक्यैनं जपं संपरित्यजेत् | 

सृताः पितृगणास्तत्र दूरदेशनिवासिनः ॥ 

बान्धवास्तत्र भायान्ति दैवरूपधरास्ततः। 
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स्त्रीपुत्रसेवका्दीश्च गृहीत्वा नीयते परेः ॥ 

ead पुत्रकाःःसर्वे भ्रातरो ऽनुज शिष्यकाः | 
निजकान्ताङ्गसंस्पशं वस्त्रा्याभरणादिकम् ॥ 
गृहीत्वा नीयते*पल्ञी Tenaga त्यजेत्। 
यदि न शुम्यते तत्र तदा किं घा न रम्यते ॥ 
स्त्रीरूपधारिणी दैवी दिजरूपधरः पुमान् | 
at ge ति शब्दं वे त्रिवारान्ते वरं रमेत् ॥ 
साधुनाऽसाधुना वापि योषिच्चेदु वरदायिनी | 
तदा बीरपतेस्तस्य किन्न सिभ्यति भूते ॥ 
निष्पापः पुरुषश्चैव ge चैव Gees: | 
असंस्ृतवरा दैवी पापयुक्ता न संशयः ॥ 

सखम्मुखेऽस्म्मुखे वापि संस्छृतं वक्ति चापरम् | 
aa देवी न सन्देहः स दैवो भैरवः स्वयम् ॥ 

न चेदेवं भवेच्चैव मायापुटितविग्रहात् | 

वरयेश्न at तत्र न वरं प्रवदेत् कचित् ॥ 

स चेत् संस्छतमाख्यातं वक्ति वक्तघ्यमीटशम् | 
न चेत् स्वयं कौलिकोक्तथा वरं ग्राह्यं निराकुलम् ॥ 
अथवा उत्कर किञ्चिह्धमेताप्यात्मनो दितम् | 

शब्दो वा जायते सम्यगस्तं वापि रम्यते ॥ 

aa विचायं गरृहीतव्यभेवं दिक् परकीत्तिता | 

दैव्याङ्तयो बहूधा Acasa: कचित् ॥ 

अवश्यं तन्न Reet न तत्र प्रत्ययः कचित् | 
भैरवा ACHAT कुलशास्त्रपरायणाः ॥ 

पतच्छास्त्रधसङ्न FAT: कुटिल विग्रहाः | 

gar भूत्वा वरयेत् तं नारी भूत्वा विमोहयेत् ॥ 
तस्मात् ALATA वीर आचारे यल्लमाचरेत् ॥ 

सत्ये ga at seat संत्यजेच्च जपादिकम् | 

जातं फलमिति शात्वा जुरिकां मोचयेत् ततः tt 

संप्रक्षाल्य च संस्थाप्य जुरिकां मोचयेत् पदै | 

aga माजेयित्वा पूजाद्रन्यं जले क्षिपेत् ॥ 
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शधं अले ऽथ sre धा निःहिप्य स्नानमाचरेत् | 
ततस्तु स्वगृहे गत्वा बिं दर्वा दिनाम्धरे ॥ 
भग्रिमराग्री तु येषां वेवानां यजमानो ऽहम् | 
ते deg मया द्वं बिमिमं च सामिषम् ॥ 
अथ येयांचितधाभ्व-नर-कुञ्जर-शकरान् | 

दर्वा पिष्टमयानेव कव्यं समुपोषणम्॥ 
तन्त्रान्तरेऽपि--यवक्षोदमयं घापि शालिक्षोदमयं च atl 

चन्द्रहासेन विधिवत् लत्तन्मन्त्रेण पातयेत् ॥ 
परेऽहि नित्यमाचयं पञ्चगव्यं पिवेत् लतः | 
ब्राह्मणान् भोजयेत् AN पञ्चविंशतिसंख्यकान् ॥ 

पञ्च पञ्च गृहीतान् वा क्रमाच्चेव दशाबधि | 

ततः स्नात्वा च भुक्त्वा च निवसेदुष्तमस्थले ॥ 

यदि न स्याह विप्रभोज्यं तदा निधेनतां घजेत् । 

तेन वेन्निधनत्वं स्यात् तदा दैवः प्रकुप्यति ॥ 
त्रिरात्रं वाथ षड्रात्रं गोपयेत् Hearsay | 

शय्यायां यदि गच्छेद् वा तवा ध्याधिः भरज्ायते ॥ 

गीतं श्ुत्वा च वधिरो निश्व्षुनेत्यवशेनात् | 
यदि वक्ति दिनि वाक्यं तदा स मूकतां व्रजेत् ॥ 

पञ्चदशदिनान्ता हि देहे देवस्य संख्ितिः । 
गो्राह्मणानां देवानां निन्दां gate कुत्रचित् ॥ 
देवगोप्राह्मणार्दीश्च stead तु स्पशेच्छुचिः। 
भ्रालनित्यक्रियान्ते तु विल्वपन्नोद्कं पिषेत् ॥ 

ततः स्नायात् तु तीर्थादौ sat TSA | 

स्वाहान्तं मुलुख्चाये तपेयामि नमः पदम् ॥ 
एवं पदश्रयादुध्वं देवानां तपेणं जटः । 

 मुनितपेणषून्यस्य न cong दैवस्य तपेणम् ॥ 
हर्पैणमिति ठु्तिरिष्यथः। 

इत्यनेन विधानेन सिद्धिं प्राप्नोति निशितम् | 

qe भुकत्वा वरान् दिष्यानन्ते याति हरेः पदम् ॥ 
भनङ्कं साङ्गमपि वा निष्फलं सफलं च धा | 
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शृत्वा साधनमेवेतच्छक्तेः प्रियतमो भवेत् ॥ 
शवाभाषे श्मशाने वा कव्या वीरसाधना | 

ये भावा यस्य षै प्रोक्तास्तेभावेयं वि arate ॥ 
हटशक्रमयोगेन भ्रष्टो भवति साधकः। 

नोपदिशोत् an भावं न पूजां तत्र संदिशोत् ॥ 

्मशानान्तं गृहीत्वा तु ताषच्छुद्धिः प्रजायते | 

इति महामहोपाध्याय-दक्कुर-श्रीनरसिंहद-विरचिते-ताराभक्ति- 
सुधार्णषे वीरसाधनविधिनेषमस्तरङ्कः ॥ € ॥ 



दशमस्तरद्कः 

अथकाम्यम् 
षटकमेलक्षणम् 

कालीतन्त्र भादौ पुरस्कियां कूर्याक्नियमेन यथाविधि | 
ततः सिद्धमयुमेन्त्री भरयोगाहो न चान्यथा ॥ 

फेत्कारिणीतन्त्रे--शान्तिकादीनि कर्माणि यद्वारतिथियोगतः | 

प्रारब्धव्यानि विधिना तच्च सम्प्रोच्यतेऽधुनेा ॥ 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि देषणोच्चारने ततः। 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ 
पञ्चमी च द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा | 

बुधेज्यव।रसंयुक्ता शान्तिकमेणि पूजिता tt 

गखुचन्तरयुता षष्ठी चतुर्थी च श्रयोदशौ । 
सप्तमी पौष्टिके शस्ता चाष्टमी नवमी तथा ॥ 
दशम्येकादशी चेव भावुशुकरदिनान्विता | 
ATHAN त्वमावास्या नवमी प्रतिपत् तथा ॥ 
पौर्णमासी मन्दभाुयुक्ता विद्धेषकमेणि | 
कार्ष्णी चतुदंशी तददष्ठमी मन्दवारका | 

उच्चाटने तिथिः शस्ता प्रदोषेषु विशेषतः ॥ 

चतुदंश्यष्टमी कृष्णा अमावास्या AIT च । 
मन्दभौमदिनोपेता शस्ता मारणकमेणि ॥ 
बुधचन््रदिनोपेता पञ्चमी दशमी तथा | 

पौर्णमासी तु विक्षेया तिथिः स्तम्मनकमंणि ॥ 

शुभं शुभोदये इयावशुभान्यशुभोवये | 
रौव्रकर्माणि रिक्ताके मरत्युयोगे च मारणम् ॥ 

#्ज्यो गुरः । मन्दः शनिः। काष्णीं शष्णपक्षसम्बन्धिनी । आरः Eat: | 

पिङ्गलामते-श्रणु दैवि प्रवक्ष्यामि वारतिथ्यक्षेदैवताः। 
रषौ घु्-रिषौ दैवि चन्द्रे सोमान्तकौ ततः ॥ 
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भौमे च मङ्ग-गुहौ बुध-षिष्ण् ततः परे | 

परे गर-चतु्व॑कंत्रौ ait शुक्र-पुरन्दरौ | 
मन्दे शनेश्वरः कालो वारेशा देवि कीत्तिताः ॥ 

तिथ्ययिपकथनम् 
ब्रह्मा विधाता विष्णुश्च यमः शीतकरो गुहः | 
इन्द्रश्च वसवो नागा धमः रिव-दिवाकसौ ॥ 
मन्मथश्च किश्चैव विश्वेदेवास्तिथीभ्वराः | 
दर्शे तु पितरे दैवि पूज्याः सर्वोपचारणेः ॥ 

नक्षघ्राधिषकथनम् 
भभ्विनौ च यमौ afgsaicces शिवो ऽदितिः | 

गद-कट्ूज-पितरो भगायेम-दिनेश्चराः ॥ 

त्वष्टा वायुरथेनदराप्नी Fira soccer प्रिये | 
निक्रतिश्चैव तोयं च Reagan: प्रजापतिः ॥ 
विष्णुश्च वसवो देवि वरणश्चाजपाद्कः। 
अदिश्रध्नश्च पूषा च प्रोक्ता नक्षत्रदेवता ॥ 

पताः सर्वेपचारस्तु तदुदिनेषु समचयेत्। 
प्रणवादैश्चतुथ्यंन्तयुतेनाममिरीश्वरि ॥ 

ब्रह्मयामके- मारणे वजंयेद् विप्रानन्यांश्चापि खुधामिंकान्। 
स्त्रीजनव्यतिरेकेषु राजवेरिषु योजयेत् ॥ 

स्वरोषतो वा छोकानां Tard वा तदाचरेत् । 
न तु लोभाद् भयाद् वापि gata मन्त्री तु मारणम् ॥ 

प्रायधित्तं च det देवि तदुदोषशान्तये | 
अयुतं प्रजपेन् मन्त्री ज्यात् तावदीभ्वरि ॥ 
anya: crea ta fadat वीरवन्दिते | 
आत्मरश्चा च HAST BARS सद्ा बुधैः ॥ 

पञ्चमीभ्वरीतन्तर कर रकमेसु देवेशि कमे कृत्वा यथाविधि । 
तैकाम्यक्तः पुनः स्नातः साङ्गां सावरणां बुधः ॥ 

अभ्यच्ये देवतामिघरामात्मरक्षाथेमव्रिज । 

जपेन् मन्तरं प्रसन्नात्मा ससरं साकं प्रिये ॥ 

४५ | 
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मां रक्ष रक्ष थेत्युकत्वा पणस्य षिसजेष्छिवे 
aa: सुहद्धिः सुस्निग्धेरात्मरक्षा तु कारयेत् ॥ 

सत्युञ्जयादिमिर्देवि प्रयोगस्तेन चाणुना । 
जपहदोमार्चनादीश्च ब्राह्मणासधनादिमिः ॥ 

QANTAS TAT 
कुराण्वै-प्रयोगान्ते तथा चक्रपूजां मन्त्री समाचरेत् | 

पकलश्षं जपेन् मन्त्री ध्यानन्याससमन्वितः ॥ 
प्रयोगदोषशान्त्यर्थमात्मरक्ा्थमेव च | 
न चेन्न फलमाप्नोति देवताशापमाप्तुयात् ॥ 

श्वं च ब्रूरतरषिषयम्। तथा- 
काम्यप्रयोगकतंणां परलोको न विधते | 
प्रयोगसिद्धिरेवेषां फलमन्यन्न विद्यते ॥ 
पकस्य हि विधानस्य न कुत्रापि फल्यम् | 

देवेशि saat यस्माक्निष्कामिो देवतां भजेत् ॥ 

तन्त्रान्तरे--गायत्रीमयुतं जप्त्वा सिद्धौ विद्नविनाशिनीम् | 
त्वा चाम्युदयध्रादधं हविष्याशी avy विधिम् ॥ 
भारणादिप्रयोगेषु लात्वा शत्रोगप्रहादिकम् | 
प्रयोगं प्रारभेत प्राहश्यान्थथाऽनिष्टमापतेद् ॥ 
शत्रोयेदि शुभः कालस्तदा नैव समाचरेत् | 
यदा तस्याष्ठमे भौमो राहुः केतुश्च चन्द्रमाः ॥ 

CHAT नमश्च AT केन्द्रे TTA ऽस्तं समागतः | 

अष्टमस्थो ऽथवा षष्ठः TATA ऽथवा ॥ 
वावशेशस्तथा FUE त्वापोद्किमस्थितः। 
AAMT समायातस्तदा मारणप्रारमेत् ॥ 

अन्ये तु यदि षा योगा स्युरनिष्टस्य सूकाः | 
ञ्योतिःशार्तरात् तवा कत्वा ATTA, मारणादिकम् ॥ 
आयुर्दायं तथा शात्वा दशापाकं विशाख्धीः | 

सत्यायुषि छतः पुंभिः भ्रयोगो निष्फरो भवेत् ॥ 
भौमस्य च शनेवापि cea चेद दशा भवेत् । 
तदा तु मारणं कमे Sata माग्नरिकलसमः |! 
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शत्रोरशुभनक्षत्रे चन्द्रे धारे तिथौ तथा | 
लग्ने AMAA HIS स्वस्य शुभे तथा ॥ 
प्रारभेत श्र रकर्माणि विधिमास्थाय arene: | 

नवमेशस्तृतीयेशो कग्नेशश्च यदा रिपोः ॥ 

पकनर स्यात् तथा चन्द्रो हृटिर्वाथ परस्परम् | 

तदेवोश्चाटनं कुर्यादन्यथानिष्टमापतेत् ॥ 

यदि साध्यग्रहो दुष्टो मासः संवत्सरस्तथा | 
तदा तस्य get कमं न कुर्यादिति निशितम् ॥ 
आरम्भे महती पूजा शृत्वा दैवस्य यज्ञतः | 

TY सम्पूज्य यत्नेन ब्राह्मणानपि भोजयेत् ॥ 
कुखार्णवे- तिथिवारक्षैकरणयोगमासर्तुपक्चकम् । 

दीपेशक्ूमेचक्राणि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ 
कूमेचक्र च प्रागुक्तम्। तथा- 

पञ्चशुद्धथासनप्राणायामन्यासाक्षमाटिकाः। 
दोषसंस्कारराश्यादीन् कात्वा कर्माणि साधयेत् ॥ 

दोवार्छिक्ञाद्यः। संस्कारा जननादयः। 

राहिचक्षम् 

यथा-बलं गौरं खुर शोणं शमी शोभेति राशिषु | 
क्रमेण भेदिता aut: कन्यायां शादयः स्मृताः ॥ 

GRY धनं भ्रातु-बन्धु-पुत्र-शत्रु-करुत्रकाः। 

मरणं धमंकमांयव्यया दादश राशयः ॥ # 

तथा च स्वद्धितीयराशीयमन्त्रेण धनां पञ्चमराशीयेन पुत्राथ सत्तमराशीयेन 

भार्यां प्रयोगः कायः । पवमन्यदप्यृषटाम्। भत्र राशीनक्चत्रयोश्चक्रो मन्वर- 

वन्नामाधक्षरं यत्र पतति तदैव साधकस्यापि राशिनक्षत्रम् | न त॒ जन्मरारिनक्षश्रम् | 
तथा सत्येतश्चक्र्णयनवेयर्थ्यम्। मन्त्रमात्राथेतायां विनिगमकामावात्। राशि- 

चक्रमधिहृत्य-- तेन मन्त्राद्यवर्णेन नाम्नश्चादक्षरेण च | 

गणयेदु यत् तु षष्ठं Acasa aay तु वा Il 

ere a eqieart wat तु बन्धुरेवं वहस्थाने बन्धुनं च रात्र रिति केचित् । 
Genk दु--बन्धुस्थाणे शश्र; श्र स्याने बन्धुरिति तम्ब्रसारङ्लः | 
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रिपोमेन्त्राद्यवणं स्यात् तन्न तस्य दितं भवेत् | 
इति तन्त्रराजववनाच्च | वस्तुतस्तु- 

THs यस्य Teel तस्य जन्मक्ष॑तो भवेत् | 
THES यस्य तस्य नामक्षैतो वदेत् ॥ 

इति पिङ्गलामतवचनादु व्यवस्था । तथा-- 
कोष्ठबान्धवताराख्य-रािवणानुष्छूरता । 
yaaa तथा यन्तर great मन्त्राणि साधयेत् ॥ 

कोघमकथहादिवक्रभ् । यथा तन्त्रराजे- 

भ्राक्छपरत्यग्दक्षिणोदक् च सूत्रपश्चकयोगतः | 
कोष्ठानि षोडशात्र स्युस्तेषु वर्णान् क्रमाद्िखेत् ॥ 
चतुश्चतु विभागेन कल्पयेत् तानि वे क्रमात् | 
प्रथमप्रथमे चां fata तथा ॥ 
दवितीयमन्यतश्चान्यत् तथान्यदपि कल्पयेत् | 

तत्ततूकोष्टेषु विलिखेत् तत्तत्पञ्चममक्षरम् ॥ 
ad चतुर्ष कोष्ठेषु क्षान्तावधि समालिखेत् | 
स्वनामाधक्षरं यत्र कोष्ठे संद्रश्यते यथा ॥ 

सिद्धादिगेणनम् 
सिद्धादीन् गणयेहू यावद् मन्तराद्यक्षरद्शंनम् | 

सिद्धसिद्धो जपात् सिध्येत् दविगुणात् सिद्धसाध्यकः ॥ 

सिद्धसुसिद्धः सम्पातः faarite fa mas | 
साध्यसिद्धो ऽतिसंङ्केशात् साध्यसाध्योऽतिदुःखकृत् ॥ 

साध्ये सुस्तिद्धो भजनात् साध्यारिः स्वां धियं हरेत् | 

सुसिद्चसिद्धोऽध्ययनात् कं दद्याद् यथेप्सितम् ॥ 
सुसिचसिद्धो sara: सिद्धये स्यादितोऽन्यथा | 

खुसिद्धे तु सुसिद्धस्तु पुवेजन्मषृतघ्रमः ॥ 
तस्मात् तं सवं सिद्धीनां साधने योजयेन् मुम् | 
खुसिद्धारिररोषेण erage नाशयेद् धुवम् ॥ 
अरिखिद्धः सुतं हन्यात् भरिसाध्यः स्वयोषितम् | 

भरिषुसिद्धमन्त्रस्तु कलोत्सादनरृहु भषेत् ॥ 
waft: स्वात्मा मन्त्रः संपाप्त्येव सुनिश्चितम् | 



पिङ्गखामते व-यथोक्तात् सिद्धसिद्स्तु तत्साध्यो दिशणाज् जपात्। 

वशमस्तरङ्ुः 

जपारद्ात् तत् छुसिद्धस्तु तदरिर्बान्धवापष्टः | 
विघ्राञ्जपात् साध्यसिद्धस्तत्साध्यस्तु frets: ॥ 
aqua: साधंजपात् तद् रिगंत्रिजापः। 

खुसिद्धसिद्धो ऽदंजपात् तत्साध्यो द्विगुणाज् जपा ॥ 
ततसुसिद्धो aera तद्रिज्ञातिजातिहा | 
अरिसिद्धः ad हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकाम् ॥ 
ततसुसिद्धस्तु पल्लीघ्नस्तदरिः साधक्तापहः ॥ शति | 

पिङ्कलामते- प्रसिद्धं ag भवेन्नाम किं वास्य जन्मनाम च । 
यतीनां पुष्पपातेन गुखुणा यत् छृतं भवेत् ॥ 
नाम्नस्तस्यैव वर्णानि विभक्तानि च कारयेत् | 

अन्यत्रापि- रोके प्रसिद्धनामाथ मात्रा पित्रा तथा तम् | 

अन्यत्रापि- सुप्तो जागत्ति येनासौ दूरस्थश्च प्रभाषते | 
वदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम प्राह्यमच्र तु | 

अन्यत्रापि-माज्रा पित्रा कृतं नाम शोधनीयं प्रयलतः॥ 

गणनोक्ता | 

यश्च- जन्मक्षक्षिरतो fed तत्र मन्त्रादिमाक्चरम् ॥ 

इत्युक्तम् । तञजन्मनाम्नेव यत्र प्र 

मातापितृरूतं नाम यच्चाप्यभिजनेः रतम् | 

विग्छिष्य तस्य वे वर्णान् स्वरवर्णा विभेदतः ॥ 
तथैव मन्त्रवर्णास्तु ततः शोधनमारमेत् | 
अिन्दुद्धिषिन्दुको पध्मानीयजिहाङिघसम्भवान् ॥ 
संदतोच्चारणप्राप्तमधिकाक्षरमेव च | 

ATMA लक्षौ त्यक्त्वा षण्डवतुषटयम् ॥ 
मन्तराक्षरः Gene नामवर्णान् विशोधयेत् | 
व्यञ्जनव्यअनान्येव स्वरैः साधं स्वरास्तथा ॥ 
भाद्यमाद्येन संशोध्य द्वितीयेन दितीयकम् | 
मन्त्रे वाऽप्यथवा नाम्नि वर्णाः स्युधिंषमा यदा ॥ 
तदा मन्त्रं समारभ्य समं यावत् प्रयोजयेत् | 

arena: सिद्धवर्णौ मन्त्रे यस्मिन् वरानने ॥ 

३५3 

सिद्धिस्तत्यरम् | तत्रैव प्रत्यक्षरं सिद्ावि- 
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भविरेणैष काठेन स भवेत् सषंसिदिष्ः। 
साध्यान्तादियुतो यस्तु खोऽतिङ्च्छेण सिध्यति ॥ 
भावावन्ते सिद्धस्तु स्वकामविभूतिवः | 
आदाषन्ते रिपुयंस्य भवेत् त्याज्यः स मन्त्रफः ॥ 
धादौ सिद्धोऽन्त्यसाध्यो यो हिगुणेन स सिध्यति | 
aa सिद्धः सखुसिद्धान्त्यो यथोक्तात् सिध्यते sare ॥ 
भदौ सिद्धोऽन्त्यशत्नयं स त्याज्यो मन्व्रिसत्तमैः | 
खाध्यादिश्वेव सिद्ान्त्यस्त्रिगुणात् सिध्यते जपात् ॥ 
भादौ साध्यः शुसिद्धान्त्यः भोक्तमा्गेण सिध्यति | 
भदौ साध्योऽन्त्यशध्रु्यस्तं यज्ञात् परिवजंयेत् ॥ 

सुसिद्धादिस्तु सिद्धान्त्यो यथोक्तादैव सिध्यति | 

खुसिद्धादिस्तु साध्यान्त्यश्चतुर्गणमपेक्षते ॥ 

स्ुसिद्धादिश्वान्तशक्रमेध्यमः परिकीत्तितः। 
आद्यारिश्चान्तसिद्वादिः सोऽपि व्याज्योऽच्र कमणि ॥ 

भवौ मध्ये तथा चान्ते सिद्धः MaKe: | 

सवं साध्य उदासीनः प्रो्तस्तन्तरे स्वयम्भुवा ॥ 

स्थानत्रितयसुिद्धः aati साधयेत् | 

स्थानत्रितयगतारिमेन््रो seat सन्देहः | 
सिद्धादिः साध्ययुग्मान्तो व्यथं इत्युच्यते बुधैः ॥ 
faarfaaftara: सवंकार्याथं साधकः | 
सिद्धादिररियुग्मान्तो नाशकः संप्रकीत्तितः ॥ 
शश्रुभेवति यदादौ मध्ये सिद्धस्तदन्तके साध्यः | 
कटेन कायेसिद्धिस्तस्य फलं create भवति ॥ 
अन्ते यदि भवति रिपुः प्रथमे मध्ये च भवति साध्ययुगम् | 
कायं विरम्बितं स्यात् प्रणश्यति क्षिप्रमेवान्ते ॥ 
माधयन्तयोयेदा साध्ये मध्ये fara: भरजायते | 
भाम्तयोयेका सिद्धो मध्ये साध्यः परजायते ॥ 
ताघुमौ साध्यसिद्धो हि जपाधिक्येन सिध्यतः। 
अरिसंपुरिधः सिद्धः शुसिद्धोऽपि तथा मवेत् ॥ 

STAN हेयः साधकस्य न ATT: | 



दशमस्त 

सिद्धेनाऽन्तरितः साध्यः सुसिद्धान्तरितो भवेत् ॥ 
शीघ्रं सिध्यति मन्त्रोऽयमीशानः स्वयमनत्रवीत् | 
सिद्धेनाऽन्वरितः ua: खुलिद्धेनापि ag भवेत् ॥ 

नासौ रिपुुवेन् मन्त्रः किन्तु कटेन सिध्यति | 
साध्यान्तरितसिद्धस्तु खसिद्धोऽपि तथा यदि ॥ 
दशं लक्षणं इषा दरतः परिवजंयेत् । 
रिपुणा दूषितो मन्त्रो नैव दैयः कदाचन ॥ शति 

नारायणीयेऽपि-वुषटार्णप्रचुरो मन्त्रो यः स्यात् स च विनिन्विवः। 
पवशानुङ्लेन SIL परानजुकूलेन मन्तरेण परानिष्टं साधयेदित्यर्थः | 

पिङ्गलायाम्- प, दोषेषु सर्वत्र मायां काममथापि वा । 

लाराख्येति | 

क्षिप्त्वादौ च धियं garg दोषाणां च विमुक्तये ॥ 

लाराचक्रम् 
ताराचक्रं यथा- 

प्रापरोभाव्पदटुपराज्यं GALA BE: करम् | 
wrneragg: प्रापः खलौ ag भेदिताः ॥ 
वर्णाः क्रमात् स्वरान्त्यी तु रेवत्य॑शगतौ सदा | 
जन्म सम्पद विपत् क्षेमः प्र्यरिः साधको वधः ॥ 
मित्रं परममित्रं च जन्मादीनि qa: पुनः | 

भन्रापि qaata हेयम् । वाराहीतन्त्रे- 
कोषघठशुद्धिषेराहे च महालक्ष्म्या Fars | 
नामादिचक्रं AAT भूतचक्रं तथेव च ॥ 

ताराशुद्धि्ंष्णवानां कोष्टशुद्धिः शिवे भवेत् । 
Sgt राशिशुद्धिः cag गोपाकेऽकडमः स्मतः ॥ 

अकडमचक्रम् 
धथा- निःषण्डकान्तारादीन् मेषादिक्रमतो fe | 

सिद्धादीन् कटपयेत् तन्न स्वनामायक्षरादितः ॥ 

मृमैश्रीमिति sergeant: | 

HORT ATT 
कुराक्लपरीक्षायां प्रकारः कथ्यतेऽधुना | 

we 
यि 
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ि 

वाय्वभ्निभूजलाकाशाः पञ्चाशदिपयः कमात् ॥ 
पञ्च हस्वाः पञ्च दीघां बिन्दन्ताः सन्धिसम्भवाः। 

पञ्चशः कादयः वक्ष-लसहान्ताः समीरिताः ॥ 

साधकस्याक्षरं qa मन्त्रस्यापि तथाऽश्चसम् | 

यद्ेकभूतदेवत्यं जानीयात् स्वकुलं हि तत् ॥ 
पार्थिवं वारुणं मैत्रमाग्नेयस्यापि मारुतम् | 

पाथिंवानामक्षराणां शत्रुत्वे माख्तं मतम् ॥ 

आग्नेयस्याम्भसं शत्रुरम्भसस्तेजसं तथा | 

carafe च सर्वेषामविरोधि तु anal 

परस्परविस्द्ानां न कयान् मेनं बुधः | 

वश्दचक्रम् 
यन्त्रं MATAR | यथा कुलमूलावतारै-- 

खद्यदं चक्रमालिष्टय प्रागादिषु वरेषु तु । 

भकादिव्णनेककं लिखेन् निग्षण्डकूटकान् ॥ 
स्वनामादक्षरं यत्र तदारभ्य विचारयेत् | 

उदिते सम्पदुदिष्टा द्वितीये सम्पदां क्षयः ॥ 

तृतीये तु धनं विधाच्चतुरथे बन्धु विग्रहः | 
पञ्चमे संशयात्मा स्यात् षष्ठः सवंविनागाकः ॥ 

इदमुपलक्षणं गण-योनि -फणि-वगेचक्र्णधनचक्रायुकूलमप्यवलोकनीयम्। 

गणचक्षम् 
गणचक्रं यथा--हस्तास्वातीश्ुतिमगपुष्यमेत्रा्विरेवती | 

पुनर्व॑सुर्शरुरिति भानि दैवानि मान्त्रिकाः ॥ 
पूर्वोत्तरत्रयं चाद्रां भरणी रोहिणी तथा | 
मच्थेग्रियगणः treat भान्येतानि विशारवैः ॥ 
fare? भूलमधे धनिष्ठाज्येष्ठिके तथा | 
वरणः SAAT रक्षोगण उवाहवः।। 
पकयोख्तमा प्रीतिर्वेषपंसोस्तु मध्यमा | 
वैषेमेस्यैरपि ae बैरमुश्यते ॥ 
ad बुद्धा बुधो aed विधिनाटमति योजयेत् | 



—— Sa SE र.
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अथ योनिषक्रम् 
अभ्वेभाजफष्िदयं भ्वव्ुषभुङ्मेषौतवो मूषिक - 
Tat: क्रमशक्ततोऽपि afedt व्याघ्री पुनः सेरिभी | 
SMT सृग-मण्डरौ कपिरथो agg वानरः 
सिंहाभ्वौ ance पशुश्च करटी योनिस्तु भानामियम् ॥ 

any विडालः | सेरिभी महिषी | मण्डलः श्वा । बभ्ुनेकुलः । करटी हस्ती । 

विरोधस्तु- गोष्याघ्रं गजसिंदमण्वमदिषं शीनं च aqui 
बेरं घानरमेषकं च सुमहत् मार्जारमूषं तथा | 
खोकानां व्यवहारतोऽन्यदपि च ज्ञात्वा प्रयज्ञादिदं 
वम्पत्योनेप्रत्ययोरपि सदा ast शुभस्याथिंभिः ॥ इति 

अथ फणिचक्रम् 
क्रमेण च विखेख्यानि सप्तधिंशतिभानि a 
अङ्कानि दापयेत् तत्र उरध्वांधश्च त्रिभिस्त्रिभिः ॥ 
सर्पाकारं भवेच्चक्रं नाडीचक्रं प्रचक्षते | 

यामलेऽपि--अभ्विन्याद्यं छिलेच्चक्रं सपांकारं त्रिनाडोकम् | 
च्रिनाडीवेधनक्षत्रमश्विन्याद्रा युगोत्तरा ॥ 
हस्तेन्द्रमूलवारण्यः पूवेभाद्रपदा तथा | 
याम्यः सौम्यो गुर्योनिश्ित्रामिन्रफणिद्धयम् ॥ 
धनिष्ठा चोचरा धन्या मध्यनाडी व्यवस्थिता | 

रृत्तिका रोहिणी सर्पो मघा स्वातीविशाखके ॥ 

उन्तरा-्रवणे पौष्णं gears व्यवस्थिता | 
योनिः gine । फणिदयं पूर्वाषाढा । कटं च-- 

७६ 

पकनाडीस्थिता यस्य गुरमन्त्रस्वदेवताः। 

तत्र देषम्रृणं मत्युं क्रमेण फलमादिशेत् ॥ 

अथाष्टवगेयक्रम् 
वगंशुद्धिं समासाद्य मन्त्रं दयादु THA: | 

अवभेः पक्षिणो RAY मार्जार HATA: ॥ 

` चवर्गश्च तथा सिंदष्टवगंश्चेव कुक्कुरः | 

तवर्गो नाग शृष्युक्तो मूषिकश्च पवगंकः ॥ 

ATTA गजो शेयः शवर्गो ऽष्यज-मेषकी | 
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गर्ड्-भुजगयो्वेरं तथा च गज-सिंहयोः ॥ 
मा्जार-मूषयोर्धेरं तथा कुषकुर-मेषयोः | 

अुजङ्क-सिं्यो्ेश्री मेष-सूषकयोस्तथा ॥ 

लोकादन्यच्च विज्ञेयं व्यवष्टारप्रयोगतः | 
ऋणघनयक्रम् 

यथामन्त्र कतौमुधा-- धनादिकं विदित्वा तु मनौ सिद्धादिकेऽपि a | 
प्रवत्तितव्यं धीमद्वि्वंफल्यं यदतोऽन्यथा ॥ 
दक्षो्तरायतं कुर्यात् नवसूत्रकमुत्तमम् | 
प्राकू्मत्यगायताश्चेव भायुरेखाः THETA, ॥ 
हवी at स्वरौ लिषेतु विद्धान् पञ्चकोष्ठे तथा परान् | 

षरस्वेकमेकमालिल्य कादिहान्तं ततोऽक्षरम् | 

पककमेकादशासु fag मतिमान् लिखेत् ॥ 
दिगभूगिरिशुतिगजाग्निमुनीष्वभ्धिषटूत्रिकः | 
गुणयेत् ANTHEA, ATA MATA AAT, ॥ 

इन्दर -नक्षत्र-नयन-रवि-पञ्चदशत्तुभिः। 
्रुल्यप्नथायुधनागेन््र-नवमिश्च तथा मनोः ॥ 
नामार्णकोष्ठाङूमथो भादयन्तनिहितं क्रमात् | 
अन्यकोष्ठगुणेनेव पञ्चमं पञ्चभियेथा ॥ 
पवं पथवसन्नास्ते गुणकाङ्ाः समासतः | 
रुर्मीननरोद्यानभावकाः साधकाक्षरे ॥ 
मन्त्रषणष तत्तत् तु नगभूभाजनिम्नगाः | 

` नामाजलादकटषादष्टमक्ताधिष्ं ga: ॥ 

श्ात्वोभयोश्रेणं विध्याद्धिकं शेषमङ्कषित्। 
उक्त च धसुभिर्मागमाहरेदुभयोरयपि ॥ 

aged यत्र gate सोऽधमर्णः प्रकीचितः। 
धायेते यस्य येमनत्रगहीयात् तान् मनून् स वै । 
त्वभावे समधनं धनिकं न कवायन ॥ 

धारादीतन्त्रे- मन्त्रो यद्यधिकाङ्कः स्यात्. तवा मन्त्रं जपेत् eet: । ` 
समेऽपि च जपेन् मन्त्री न जपेत् वटूणाधिके ॥ 
न्ये acy विजानीयात् तस्माश्छ्न्यं परित्यजेत् | 



AUACITE: aha 

कादिषते ऋणदोधनधकार 
यथा- नामाधक्षरमारभ्य यावन् मन्त्रादिवणंकम् । 

त्रिधा इत्वा eathie तदन्यदु विपरीतकम् ॥ इति | 

eat: सतभिः। विपरीतकमिति। सक्तमिरगुणनं तरिभिविंभजनमिति राघव- 

agi तश्िन्ट्यम्। साधकाङस्य त्रिमिर्विंभागे भङ्कबरयाधिकाङ्कस्याप्रापेः | 

तस्मान् कवर्णगणनायामेव वैपरीत्यं तदथः । तन्त्रान्तरे- 

साध्यमन्त्रद्विगुणितं साधकेन समन्वितम् | 

अष्टामिश्च हरेच्छेषं तदन्यदु विपरीतकम् । इति ॥ 

भस्या्थः- मन्त्राक्षराणि स्वरव्यञ्जनरुपेण पृथकपथकङतानि द्विगुणितानि 

दिगणयेव् | साधकनामाश्चराण्यपि स्वरव्यश्जनरूपेण पृथकङूतानि द्विगुणितानि स्वर 

व्यञ्जनरूपेण FURIE: संयोजितानि अष्टमिर्दरेत् | पं साधकराशिः Te 

यस्यो्तमणों यो मन्त्रस्तेन तदनिष्टं यस्य चाधमर्णो यस्तेन तविष्टं साधयेदित्यथः | 

चक्रमेदे- दग्वक्र षडदल च सिद्धादिचक्रमेव च | 

रारिनक्षश्रचक्र च स्वकरुलाङ्कलमेव च ॥ 

अकडवं चाकटवं ran तथैव च | 

उक्तानि नवचक्राणि मन्त्रसिद्धिकराणि च ॥ 

नववक्रविशुद्धात्मा मन्त्रो ऽभीष्टाय कल्पते | 

गणचक्रविवारोऽपि केषाञ्चित् सम्मतः प्रिये ॥ 

अथ हरचक्रम् 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि हरचक्रं महोदयम् | 

यज् क्त्वा AAT लोके जायते मन्त्रवित्तमः ॥ 

अन्यथा वजयेन् मन्त्रमित्याद भगवान् शिवः। 

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यः धीः स विचारयेत् ॥ 

र्यात् ax त॒ देवानां ताराकोष्ठं gary | 

तन्मध्ये विभजेत् gaara कर्णसूत्रफेः ॥ 

ताराकोषठं राशिकोष्ठम्। तेन fg चतुःकोष्ठानि विदिश्चु चतुःकोष्टानि मध्ये 

Stet! कोष्ठवतुष्कमिति। मध्ये सुत्रस्य पातनं नास्तीति चतुषटयत्वमन्यथा 

कर्णसुत्रस्य द्वितीयत्वमेव fet तु सूतरचतुष्टये दत्ते ाशिकात्मकं कोष्ठं मवतीत्यथः | 

पातयेत दिषु act च बाणीं तारां च मेरकीम् | 

कर्णसूत्रस्योभयत ईंशानादिषु योजयेत् ॥ 
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त्रिपुरां भुषनेशीं च diet चेव saree | 
वसुदैवं धियं चेव छिं्नमस्तां च चण्डिकाम् ॥ 
tard विवस्वन्तं क्रमाच्च caftat तथा। 

इन्द्राक्षी चैव हेरम्बं पितामहमनन्तरम् ॥ 
महामायां च कालीं च यदन्यत् सौम्यदैवतम् | 

ईशानाद्यमिति। ईंशानकोणमाधं छत्वेत्य्थंः। “पश्चागरादु fafeag व्णानीश- 
कोघ्ठादिषषं marie fa वचनात् | अत्र क्रमपदेन दिग्गतकोष्ठानामपि ब्रहणम् | 

मातापितरं नाम वेदमन्त्रपरिष्ठतम्। 

सषेकमेणि यद योग्यं शस्तं तन् मन्त्रवीक्चणे ॥ 

इति तु हरवक्रपरम् | 
नामाणं तु समारभ्य यावद् दैवार्णगोचरम् | 
संशुद्धौ ग्रहणं कुर्यादशुद्धौ न कदाचन ॥ 
धनं qa च oni च निधनं चेव विहलम् | 
मुक्तिं सौख्यं aad च अपिस्विन्न च कामदम् | 
भीषणं चिन्तयेत् alg दरचक्रमितीरितम् ॥ 

aa प्रदक्चिणक्रमः। इति हर्वक्रम्। विजयमाङिनीतन्त्रे- 

अल्पदोषा बहुगुणा मन्त्रा ar विचक्षणैः | इति | 

तातदिमन्धरेष्वपि सिद्धादिषिचारापेक्षा 
agqg—“ara सिद्धाधपेश्चास्ति न वा मित्रादिदूषणमि"ति तारादक्षिणाविमन्त्र- 

मधिकृत्य नीलतन्ञादिवचनात् कथं काम्यप्रयोगेष्वपि तहुविचारपेक्षा। पवं- 

नसिंहाकंवराहाणां भ्रासादप्रणवस्य च | 
सपिण्डाक्षरमन्त्राणां सिद्धादीन् न विचारयेत् ॥ 

इत्यादि तन्त्रान्तरसंग्र्टीतमन््रप्रयोगेष्वपि कथमेतहू विचार इति Aq— 

नित्यानां श्रेपुराणां च नावेक्षास्त्वंशकादयः | 
तथाप्यत्रोच्यते किञ्चिद्भिचारादिसिद्यये ॥ 

इति तन्त्रराजवचनादु गृहाण । दवं च प्रयोगाथिनां तारादिमन्त्रग्रहणेऽपि 

कोष्ठादिशोधनमायाति। तच्छोधननिषेधस्य च मोक्षाथिंमान्रपरतेति प्रतिभाति | 
तन्त्रे सूयदियं समारभ्य घटिकादशकः क्रमात् | 

ऋतवः CTT ATT TENT दिने दिने ॥ 
वसन्त-प्रीष्म-षषांस्य-शर्दधेमन्त.शोशिराः | 
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हेमन्तः शान्तिके प्रोक्तो वसन्तो वश्यकमंणि ॥ 
शिशिरः स्तम्भने star faae प्रीष्म fa: | 

भावृड्च्चाटने RAT शरन् मारणकमेणि ॥ 
कैत्कारिणीतन्त्र-संलिलेत् स्तम्भनं कम्मे Eta खु शचकोवये | 

देषोच्चारादिकं नक्रकुलीराजतुखोदये ॥ 
यमकन्याधनुमनि वश्य-शान्तिक-पौशटिकम् | 
मारणं awa राशौ रिपोश्छेदादिनिग्रहम् ॥ 

eater: सिंह | नक्रो मकरः | HIT: ककंरः। अजो मेषः | यमो मिथुनः ॥ 

तथा- वश्यं पूर्वेऽहि meng विद्धेषोच्चारनं faa | 
शान्ति-पुष्टी त्वहन्यन्ते सन्ध्याकाले तु मारणम् ॥ 
adie लिखेत् स्तम्भमाङटि प्राग् दिनोदयात् | 

ATG AA ATT AAT छिखेहु बुधः ॥ 
इन्द्रे स्तस्भनमुच्चारमश्रौ सर्वाभिचारकम् | 

याभ्ये रक्षसि विद्धेषं शान्तिं वरुण-सोमयोः ॥ 

कूलोत्सादं ASAT Ta करहविग्रहौ | 

gata नोदितं कमं यच्छुभं ब्रह्मणः पदै ॥ 
वश्यारृष्टी छिखेहु ast लिलेदुच्चाटनं ध्वज | 
गदेभत्वचि विदेषं स्तम्भनं गजचमंणि | 

Radi? समाटेष्यं ज्वरतापादिमारणम् | 

विवावसेन्यस्तम्भानि शिलयामपि मोहनम् ॥ 

वश्यं कुङ्कुमकपूर-रोचनामिहंरिदरया | 
यावेन स्तम्भनाङष्टिं टिक्ेच्चानापिकासजा | 

fase फोररकतेन काकरक्तेन मारणम् | 

मोदनं बुकरक्तेन उच्चाटं चोष्रजासजा II 

याबोऽलक्तकम् । अनामिकाखजा अनामिकाङ्कुलिरधिरेण । फेः म्गालः | 

तथा-वश्थादौ Sat दुर्वाकषेणे शिखिपिच्छला | 
विदेषोश्चाटनं काकपक्चेणापि च मारणम् ॥ 

वश्ये चाकषेणे स्तम्भे रक्तवणं विचिन्तयेत् | 
निविषीकरणे शान्तौ gat चाप्यायने सितम् ॥ 
पीतं स्तम्भनकारयेषु yaya स्मरेत् | 
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उन्मादे शक्रगोपाभं कृष्णं मारणकमंणि ॥ 
आसनं 9वेवरूपन्तु साक्विषं समुदाहृतम् | 
यानमार्गे स्थितं पीतं राजसं परिकीर्तितम् ॥ 
दण्डमानस्थितं tax कृष्णं तामसमुच्यते | 
सारिवक्षं मोक्षकामानां राजसं राज्यमिच्छताम् ॥ 

तामसं शत्रुनाशा्थं स्वेव्याधिनिवारणम् | 

सर्वोपिद्रवशान्त्यथं तामसं तु विधिन्तयेत् ॥ 
कुरवकारातन्नरे-भ्ेतदष्यैयंजेच्छान्त्यामारतैवेश्यकमेणि | 

स्तम्मने पीतवणेश्च धूषेविंद्टषणे यजेत् ॥ 

SSAA भारणे च HIATT: प्रपूजयेत् | 
भत्मानं AQUA वस्त्रा्यभृषयेत् तदा ॥ 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुगां काटी यथाक्रमात् | 
घरकमेदेवता प्रोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत् ॥ 
काल्यायन्यभिवारे च दक्षिणाप्छावगा मही | 

वसनं लोहितं भोमुष्णीशं लोहितं स्तम् ॥ 

सौम्ये शुवणंदुवण यकषसूत्रमुदाहतम् | 
स्तम्भविद्वेषयोः परोक्तं माजांरान्त्रसमुदुभवम् ॥ 

कुक्कुटान्त्रससुद्ुभूतं यज्ञसूत्रं मनीषिभिः | 

उच्चारने वकान्त्राणामुपवीतसुदाहतम् ॥ 
उलुकान्त्रससुदुमूतं ATA तु मारणे | 

वश्यशान्त्यो्विष्यं स्यात् स्तम्भने पायसं मतम् ॥ 
विदेषे माषसुदुगाः स्युगेधूमा वायुदेवते | 
श्यामाकान्नं AQUA शाल्यजादुग्धपायसे ॥ 

मारणे भक््यमेतत् स्यादित्युक्तो भक्षसंयमः। 

षटूकमेयोग्यासनम् 
पद्मासनं स्वस्तिं च विकटं sera तथा ॥ 

वं भ्रकमित्याहुरासनानि मनीषिणः | 

SUNT धन्त्रान्तरे- 

वामोरूपरि दक्षिणं तु चरणं संस्थाप्य धाम॑ तथा 
याभ्योरूपरि पथिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां ढम् | 



ROTA: 
ayer हृदये निधाय चिषुक नासाप्रमालोक्येत् 

त्दुष्याधिविधातकारि यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते ॥ 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक् FAT WTS उभे | 

Mana: समासीनः स्वस्तिं तदुदीरितम् ॥ 
पकपादमथेकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः | 
इतरस्मिंस्तथा are विकटासनमीरितम् ॥ 
पद्मासनं तु संयोज्य जानूर्वोरन्तरे करौ | 
निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासनम् ॥ 
मेदादुपरि विन्यस्य सव्यं aes तथोपरि | 
Tenet च निक्षिप्य वज्नासनमि्ैरितम् ॥ 

गुल्फे च वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्वेयोः क्षिपेत् । 

पाश्वपादौ च पाणिभ्यां हदु wat सुनिश्चलः ॥ 

भद्रासनं मघेदेतत् सवेव्याधिविनाशनम् | 
आसनाधारनिखूपणम् 

आसनाधारमधुना TSA तन्त्रायुखारतः। 
सवैसिद्धथं द्वीपिचमं शानसिद्धथे श्गाजिनम्॥ 

 घस्त्रासनं रोगष्टरं वेत्रजं श्री विवद्धनम् | 

ead पौशिकः प्रोक्तं केवरं दुःखमोचनम् ॥ 

अभिवारे ृष्णवणौ रक्तं व्यादिकमेसु | 

शान्तिके aad प्रोक्तं चिश्रकं aang ॥ 
स्तम्भने TSAR स्यान् मारणे माहिषं तथा | 

मेषीचमे तथोच्चाटे सङ्गिजं वश्यक णि |: 
विद्वेषे जाम्बुकं भरोक्तं भवेद गोचमे शान्तिक । 
वशीकरणकमे स्याह देवतायतने शुमे ॥ 

शान्तिकमे भवेदु गे शमशाने ऋरूरकमं च । 
अथवा TAHA भवेयुदेवतायुहे ॥ 

TETRA ATA 
TOGA: क्रमतो FAT: पद्मपाशगदाहयाः | 

मुशकाशनिखङ्खाण्याः शान्तिकाविषु द्शयेत् ॥ 
शस्तौ तु सम्मुलौ कृत्वा SANA ST | 
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तलान्तमिंलिताङ्कठौ ast पद्मसंशिका ॥ 
वाममुष्ठिस्थतजेन्या दक्षमुदठिस्थतजेनीम् । 

याङ््टकाम्राभ्यां तजेन्यप्र स्वके क्षिपेत् ॥ 

एषा पाशाहया मुद्रा विद्धिः परिकीत्तिताः | 
अन्योन्याभिमुलौ हस्तौ Gea तु प्रथिताङ्गुली ॥ 
agent मध्यमौ भूयः dart खुपरलारिते । 
गदासुद्रेयमाण्याता विष्णोः सन्तोषवद्धिनी ॥ 
मुष्टिं कत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणम् | 

कुर्यान् मुशलमुदरेयं स्व विघ्न विनाशिनी ॥ 
कनिष्ठाङ्गु्ठसंयोगात् त्रिकोणाशनिसं हिता | 
कनिष्ठानामिके बद्ध्वा स्वाङ्ुष्ठेनेव दक्षतः ॥ 
शिष्ठाङ्गुखी च प्रसते cas लङ्धसुद्विका । 

चतुरलरमधंचन्दरं त्रिकोणं च a ॥ 

Tad च पथिन्यादिमण्डलाङृतयः क्रमात् | 

पीतं श्वेतं तथा रक्तं ष्णं धृघ्रमिति क्रमात् ॥ 
नाभौ स्मरेन मण्डलं तु वायोस्तदुबीजसंयुतम् | 
त्रिकोणं fige वहिमण्डटं हदि चिन्तयेष् ॥ 
चतुरस्रं me पीतं पृथिवीमण्डर स्मरेत् | 
अधेचन्द्रं ललाटे तु भ्वेतपष्मदयाङ्ितिम् ॥ 
मस्तके धृघ्रवणांमं Tae व्योममण्डम् | 
स्स्ववीजयुतेष्वेषु चेतन्यं परिचिन्तयेत् ॥ 
जलं शान्तिविधौ शस्तं वश्ये वहिरूवाहतम् | 
स्तम्भने पृथिघी शस्ता faa व्योम कीत्तितम् ॥ 
उच्चारने स्तो वायुभूयोऽग्निमांरणे मतः | 
TARTANA सम्यक् तत्तन्मण्डलसंयुतम् ॥ 

तत्तत् कमं विधातव्यं मन्त्रिणा निशितात्मना | 
दण्डाकारा गतिमूमेः पुरयोख्भयोरधः ॥ 
तोयस्य पावकस्योध्वं गतिस्तिर्यग् नभस्वतः | 
गतिरव्यास्नों भवेन मध्ये भूतानासुदय, स्तः ॥ 



द्शमस्तरङ्गः age 

धरणेरुदये Hata स्तम्मनं वश्यमात्मवित्। 
शान्तिकं पौष्टिकं कमे तोयस्य समये वसोः ॥ 

मारणादीनि weet बिपक्षोच्चाटनादिके। 
स्वेडादिनाशने शस्तमुदये च विहायसः ॥ 
धरादिपश्चमृतानां faa: कलाः सुताः | 
निवृतिः सप्रतिष्ठा स्याह विद्या शान्तिरनन्तरम् ॥ 
शान्त्यतीतेति ता ज्ञेयाः सम्पूज्यास्तत्र तत्र at: | 
मन्त्रान्ते योजनं नाम्नः पटवः स तु कथ्यते ॥ 

मारणे विषसंहारे प्रहभूतविनिमप्रहे । 
उञ्चाटने च fase पटवस्तु प्रशस्यते ॥ 

नामान्ते मन््रसंस्थानं योग इत्यभिधीयते। 

शान्तिके पौष्टिके वश्ये प्रायश्चित्ते विशोधने ॥ 

मोहने दीपने योगं प्रयुजजन्ति मनीषिणः | 

स्तम्भनोच्चाटनोदुमेद विद्धेषेषु स चोच्यते ॥ 

- नाम्न आद्यन्तमध्येधु मन्त्रः SAT रोध इष्यते | 

मन्त्राभिमुख्यकरणे-सवंव्याधिनिवारणे ॥ 
ज्वरप्रहविषाधात्तिंशान्तिे रोध उच्यते | 
सम्मोहने स एवाथ मन्त्रनामाक्षराणि च ॥ 

पकेकान्तरितं यत् तु प्रथनं तत् प्रकीर्तितम् | 

तच्छान्तिके विधातव्यं नामान्ते तथा मनुः ॥ 
तत् खम्पुरं भषेत् तत् तु कोलने परिभाषितम् | 

स्तम्मे मृत्युञजये दिष्ये रक्षादिन्ये च संपुटः ॥ 
मन्त्राक्षराभ्यामेककं साध्यनामाक्षरं क्रमति | 
कथ्यते स faded वश्याकषेणपौशिके ॥ 
ae योगक्रमः tte: सवंकायं मनीषिभिः ॥ 

( बन्धनोश्चारने देषे संकीर्णे हं प्रयोजयेत् | 

फकारं छेदने हं फट् विघ्नप्रहनिवारणे ॥ 
पुष्टौ चाप्यायने वौषट् रोधने मलिनीृते | 
अञ्भिकार्ये जपेत् स्वाहा नमः SAT ATA ॥ 

शान्ति-पुष्ट-वश-देषारष्टरथुश्वाटन मारणे | 

[ ~~ 

४७ 
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स्वधा स्वाहा वषट् हं च वौषट् फट् योजयेत् क्रमात् ॥ ) 
वद्याकषेणसन्तापञ्चरे स्वाष्ां प्रयोजयेत् | 

करोधोपशमने शान्ती प्रीतौ योज्यं नमो बुधैः ॥ 

five सम्मोहनोहीपपुष्िमत्युजयेषु च | 
gent प्रीतिनादो च छेदने मारणे तथा ॥ 

उच्चाटने च विद्वेषे वषट् cet वषट् | 
मन्त्रोदहदीपनकार्येषु लाभालाभे वषर् स्मरतः ॥ 

वट्कमंणि TANT: 
मन्त्रविधाविभागेन दिविधा मन्त्रजातयः | 

मन्त्राः पुदेवता ज्ञेया विद्याः स्त्रीदैवताः पुनः ॥ 

स्त्रीपुनपुंसकात्मानो मन्त्राः सवे समीरिताः| 
पुमन््रा हं Hera: स्युद्धिंडान्तास्तु स्त्रियो मता; ॥ 
नपुंसका नमोऽन्ताः स्युविंभक्ता मनवस्त्रिधा | 
wrested त्रिविधा मन्त्रा वश्यशान्त्यभिचारिके ॥ 
अग्रीषोमात्मक्षा मन्त्रा विञेया क्रुरसौम्ययोः। 
कमंणोवंहितारान्ते वियतुप्रायाः समीरिताः ॥ 
आग्नेया मनवः सौम्या भूयिषठन्दुखताक्षराः। 
आग्नेयाः सम्प्रवुध्यन्ते भ्राणे चरति दक्षिणे ॥ 
भागेऽन्यस्मिन् स्थिते प्राणे सौम्या बधं प्रयान्ति च। 
नाङीद्वयगते प्राणे सवं बोधं प्रयान्ति च it 
परथच्छन्ति HS aa प्रबुद्धा afro सवा | 

शीतांशु-सलिल-क्षौणी-व्योम-वायु-दविर्मुजाम् ॥ 
वर्णाः स्युमेन््रबीजानि czy यथाक्रमम् | 

षटकमेणि जपमेदाः 
जपः स्वादक्षराचत्तिस्तस्य भेदान् ब्रवीम्यहम् | 
जपः स्याह दिषिधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥ 
आधोऽप्युपांशुरच्चेश्च द्विविधः परिकीर्तितः | 
दितीयोऽपि दिधा प्रोक्तो जिहाचिचप्रदभेतः ॥ 
यदुच्चनीचस्वरितैः शब्दैः स्यष्रपदाश्चरेः | 
मनुयुच्चारयेद् वाचा स उरो धाधिको जपः ॥ 
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शनैरच्चारयेन् मन्त्रमीषदोष्ठौ TATSA | 
किञ्चिच्छवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मतः ॥ 
जिह्ाजपः स विक्लेयः केवलं जिह्वया बुधैः | 

धिया ageata मन्त्रं स उक्तो मानसो जपः ॥ 
उच्चैजेपाह् विशिष्टः स्यादुपांशुवं शमिर्गुणेः। 
जिह्वाजपः शतगुणः सहस्रो मानसो जपः ॥ 

मानसः सिद्धिकामैस्तु पुष्टिकामैरुपांशुषः। 
वाचिको मारणे चेव प्रशस्तो जप ईरितः ॥ 

तथा-प्रणवादया सुक्तिकरी श्रीबीजाद्या धनागमे | 

हस्छेखाद्या महासिद्धिकरी सवंवशङ्करी ॥ 
arama atg विद्यां कामाद्या जनरञ्जनी | 

श्द्रयामरे-ऊभ्वदरषिजपेच्छान्तावधोद्रष्टिस्तु मोहने | 
ange: स्तम्भने च पाश्वेतो वशनक्रमात् ॥ 
विरोधे च समुच्चारमारणे agate: | 
विद्यां जरमध्यस्थो भावुमण्डलदशंनात् ॥ 
भूमध्यदशंनादु दैवि arated? शुभेऽखिके | 

नास्ाश्रदशंतो देवि ata शुभकमेणि ॥ 
तन्त्र-नित्यं जपं करे कुर्यान्न प्रयोगे कदाचन | 

प्रयोगे विदिता माला तत्ततकर्मायुरूपतः ॥ 

बटकमेणि माणामेदाः 
तम््रशेखरे- वश्ये पद्माक्षमाला स्याच्छान्तौ शद्भुमयी भवेत् | 

निषारि्टात्मिका cask दवेषणे प्रेतदन्तजा | 
SATA FAAS मारणे खरदन्तजा ॥ 

तन्े--्द्राक्चैविदिता माला स्वकरम॑प्रसाधनी | 
निमिता शङ्कमालाभिर्धनं कीत्ति च यच्छति ॥ 
पद्माक्षः पुष्टिलक्ष्मीदा शघ्रुनाशकरी तथा | 
पुत्रज्जीवभवा पु्रपशुधान्यसम्द्धिदा ॥ 
gard रचिता माला सीभाग्यं fage धियम् | 
मन्त्रप्रत्यक्षदा सिद्धिं शान्तिकं चाथ पौष्टिकम् ॥ 
मुक्तिं च तयुते तद्वत् स्फाटिक्यप्यक्षमारिका | 
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खारस्वते-पद्मरागोद्रवां कामे FHS च धने तथा | 

सौवर्णीं राजती माला सर्वान् कामान् प्रयच्छति ॥ 

सारस्थते प्रबालोत्था वश्येऽधिकधनागमे | 

पापक्षयफरी कोशी ख्वाक्षादिक्कशान्तषः ॥ 

सर्घेशेतैविंरचिता माला स्यान् AHA नृणाम् | 
उच्चारनेऽभ्ववन्तानां माला प्रोक्ताऽभ्ववालकैः ॥ 

सरदन्तैरधोभूतेम नुष्यस्नायुतन्तुना | 
प्रथितेनिमिंता माला शत्रूणां नाशिनी मता ॥ 

प्रेतदन्तैरधोभूतैः कत्तेवया जपमाङिका | 

साध्यदेहभवैः Ht: श्रोतव्या देवकमेणि ॥ 

षटकमेणि जपसंर्थानियमः 
शतं वाथ तदर्धं वा सवंसाधारणे जपे | 

पञ्चाशद्धिः काम्यकमे सिद्धिः स्याच्चतुसुत्तरेः ॥ 
अष्रोत्तरशतेः सर्वं सिद्धिसक्ता SAA | 
मोक्षार्थो पञ्चविंशत्या पश्दशाभिचारिकै ॥ 

मध्यमाङ्गुछठकाभ्यां तु जपेदाकषणेऽन्वहम् | 
मङ्गु्टतजेनीम्यां तु विद्धेषोच्चारयो्जपेत् ॥ 

जपेज्ज्येष्ठकनिष्ठा्यां शन्रुमारणकमणि | 

भङ्ु्ठानामिकाभ्यान्तु जपेदन्येषु HAG ॥ 

Gaara मालाग्रथननियमः 
सूत्रं सम्पातयेदु बिद्ठान् areata | 
सितरक्तपीतमिध्र-रृष्णधूषाः भ्रकीत्तिताः ॥ 
वर्णतो मन्त्रः संप्रोक्ता देवताः षटसु कमसु | 
कथित् कटपविरोषेण प्रयोगे ध्यानमीरितम् it 
तत्सवं सम्यगालोच्य भ्रयोगविधिमाचरेत् | 
आकषेणं वश्यवत् स्यात् शुभं शान्तिवदीरितम् ॥ 
उग्रं मारणवज् fa कमे सर्वत्र साधकः | 

वट्कमेणि कुण्डविदोषफलम् 
होमप्रयोगे कुण्डानि तच्त्कर्मावुरूपतः। 
afatarf बुधैः सम्यगीर्यते विधिवन्मया ॥ 
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सवेसिद्धिकरं कुण्डं चतुरखलमुदाहतम् ॥ 

gang योनिक्कण्डमर्धेन््ामं शुमप्रदम् | 
ITI sxei वतुं शान्तिकमेणि ॥ 
ऊेदमारणयोः कुण्डं षडस्रं पद्मसन्निभम् | 

afed रोगशमनं कुण्डमष्टाद्मीरितम् ॥ 
कुण्डमेदफरं प्राहुरन्ये च मुनयोऽन्यथा | 

पेन्द्रथां स्तम्भे चतुष्कोणमन्निमागे भगार्ति ॥ 

seared मारणे याभ्ये saat FB तु Awa | 
वारुण्यां शान्तिके ae षड्खुयुच्चारनेऽनिले ॥ 
उदीच्यां पौष्टिके पद्मं रौद्रधामष्टाखि मुक्तिदम् । 
पञश्चालिकुण्डं वायव्यां गूतादिग्रहनिग्रहे ॥ 
अभिचारोपशान्त्यथमीहे aarfa विन्यसेत् | 
arent च या भूमित्राह्मी सा परिकीत्तिता ॥ 
क्षत्रिया रक्तशरुत्स्ना च afte वैश्यापि कीत्तिता | 

रष्णवर्णां तथा शद्रा मूमिरुकता मनीषिभिः ॥ 
ब्राह्मी सवा्थंसिद्धिः स्यात् क्षत्रिया राज्यदा मता। 

धनधान्यकरी वेश्या gar त॒ निन्दिता बुधैः ॥ 
कुण्डमध्ये त्रिकोणान्तःक्णिंकायां लिखेहु बुधः | 
शक्तिबीजं च परितस्तत्तदुभूताणंमाछिसखेत् ॥ 

मूलमन्त्रस्य वर्णेन प्रथितं वा विदभितम् | 
सम्पुटं वा तथा मन्त्री तत्ततकमायुरूपतः ॥ 
साध्यनामाक्षरं मन्त्री लिखेक्नियतमानसः। 
sae तथा प्रोक्ता गुणभेदेन HAT ॥ 

वट्क्मेणि अग्नेजिहामेदाः 
हिरण्या गगना रक्ता छष्णान्या सुप्रभा मता। 

बहुरूपाऽतिरक्ता च सात्तिक्यः शुभकमेखु ॥ 
पद्मरागा सुवर्णान्या ठृतीया भव्ररोहिता | 

छोदहिता च ततः भ्वेता धूमिनी च कराङिका ॥ 
राजस्यो रसना षहेधिंहिता घश्यकमंसु | 
विभ्वमूत्ति-स्फ् शिङ्गिन्यौ धूमेवणां मनोजवा ॥ 
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लोहिता च कराराख्या काटी तामस्य ईरिताः 

पताः सप्त नियुज्यन्ते gente मन्त्रिभिः ॥ 
अ्ामिराज्याहुतिभिः भणवेन पथकः पृथक् | 
ग्माधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ 
अनन्तरं जातकमे स्यान्नामकरणं तथा | 
बहिनिष्करमणं पश्चादन्नप्राशनमीरितम् | 
ुडोपनयने भूयो महानाम्न्य महाव्रतम् | 
अथोपनिषद्ं पश्चादु गोदानोद्ाहकौ गतिः ॥ 

शुभेषु स्युर्विवाहान्ताः क्रियास्ता scents | 
मरणान्ता: समुद्दिष्टाः वहेरागमवे दिभिः ॥ 
प्रोक्चण्यादीनि पाश्नाणि स्वर्णरौप्यमयानि च। 
ताश्चाणि शान्तिकादौ च देषणोश्यारनादिषु ॥ 
बहूवारकाक्षशोभाञ्जनान्यतमकादिषु | 
ध्रोत्रादिक्पना बहेराख्याता तन्त्रवेदिभिः ॥ 
qe मध्ये शिरो दक्षे पादावुत्तरदिग्गतौ | 
इनदरेशयो्मुखं शान्तौ विश्यग्नेः काम्यकमेणि ॥ 
रक्षसो मारणे वायोराकर्षऽन्यन्न मध्यतः | 

होमीयघु्रा 
ख्यामले- होमे Farad भोक्त खृगी हंसी च प्रकरी | 

dat स्यात् तजेनीमुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकीर्तिता | 
शान्तिके पौषके चेव मारणोश्चारने तथा ॥ 
विद्धेषे carat चेव वश्ये च परमेभ्वरि | 
शान्तिके च मरगी tat देसी पौिककर्मंणि ॥ 
भभिवारे शूकरी eng विद्धेषोच्चाटनादिषु | 

होमाङ्गनिरूपणे-न देवाः प्रतिहन्ति सुव्राहीनामथाहुतिम् | 
wordt तु यो मोहाद्धोतुमिच्छति मन्दधीः ॥ 
यजमानं तथात्मानं पातयत्येव निशितम् | 
दोमश्ान्निस्थितिं erat added कमं निधितम् ॥ 

जप्नियक्रम् 
भथ वषये महादैषि दोमकमंसु सिद्धिदम् | 



ACG: 

अग्निचक्रं वरारोहे सवेचक्रेषु गोपितम् ॥ 
नवप्रहमरयो afeca च वदहिमया wer: | 

अतस्तेषां स्थितिं great बहौ शमं समाचरेत् ॥ 

शान्तिके पौष्टिके cat कूरेष्वपि च कमसु | 
तेषां खितिक्रमं वश्ये नक्षत्रेषु यथाविधि | 

सूर्यो बुधो aera शनिश्वन््रो aga: | 
जीवो राहुश्च केतुश्च ade दैवि खेचराः ॥ 
त्रीणि त्रीणि च ऋक्षाणि रविभादीनि वापयेत् | 
सूयभाच्चन्द्रमं यावत् गणयेच्च महेश्वरि ॥ 
सूर्यादीनां we दैवि श्णु वक्ष्ये यथाक्रमम् | 
आदित्ये तु भवेच्छोको बुधे चैव धनागमः ॥ 
शुक्रे ort विजानीयाच्छनौ पीड़ा न संशयः | 
चन्द्र लाभो महादेवि भौमे चैव तु बन्धनम् ॥ 
गुरुणा च धनप्राप्तिः राहौ हानिस्तथैव च | 
केतुना जायते Bey: फलमेवं महेभ्वरि ॥ 
Od Meat महेशानि HATHA समाचरेत् | 
सौभ्यग्रहमुखे यस्मिन् दिने विंशतिराहुतिः ॥ 
आरम्भः सोभ्यह्ोमस्य दिने तस्मिन विधीयते | 

कु रहोमस्तथा दैवि RUT भवेत् ॥ 
इति कात्वा महेशानि काम्यहोमं समाचरेत् | 

अन्यथा क्रियमाणे तु नैष्फल्यं चात्मनाशनम् ॥ 
गणेऽवरविमर्शिण्याम्तु विरोषान्तरसुक्तम्- 

नव कोष्ठं समाटिख्याप्येषणेच्छक्षयोः क्रमात् | 
वारुप्यं(शदीर्वायुबहथोदेक्षिणोत्तरयोन्यंसेत् ॥ 
सूयादीन् मध्यकोषठे तु केतुं न्यस्य फलं दिशेत् | 
आदित्येऽथ भवेच्छोको TA धनसमागमः ॥ 
शुक्षस्थानेऽथेलाभः स्याच्छनिर्हानिकरो भवेत् | 
चन्द्रे ord षिजानीयाइु मौमे च वधबन्धनम् ॥ 
गुरः स्यादथंलाभाय राहु निकरो मतः | 
केतुना मुत्युमाप्रोति शागनिचक्रं सदेव हि ॥ 

२७५ 
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त्रयं श्रयं च गणयेत् सुयेक्षादिनभावधि | 

gue च स्थण्डि चैव होतव्यं देशिको तमैः ॥ 

नित्ये नैमित्तिके दुगादोमादौ न विचारयेत् | 

ब्रह्मयामले--भथ वहेः स्थितिं वक्ष्ये होमकमंसुसिखये | 

स्वगंलोके च पाताले भूमौ तिष्ठति हव्यराट् | 
तत्प्रकारमहं षष््ये साधकानां हिताय च ॥ 

धृतिश्च तिथिवारांश्च सतद्वीपं चतुर्युगम् | 
mentee हरेह भागं त्रिभिः शेषेण पावकः ॥ 
aha वसति स्वगे दये पाताल पव च | 
न्ये च मस्येलोके स्यादेवं घसति पावकः ॥ 

उत्पातः स्वगंलोकस्थे पातालस्थे धनक्षयः | 
भत्येलोके स्थिते बहौ होमो ऽभीष्टफलप्रद्ः ॥ 

इत्थं विक्ञाय acamt stand समाचरेत् | 

GERI STRSTR 
तन्त्र-सौवर्णौ सुषुव स्यातां सौम्यकमेणि aa: | 

भवेतामायसावेतौ स्तम्भनादिष्ु कर्मसु ॥ 
लीकिकाग्नौ शान्तिकं स्याह वर्यं कौ किकपावके | 

स्तम्भनाष्यं भवेत् कमे वरजे जातवेदसि | 

विदेषोऽक्षशुचौ शेयः ए्मशानो aga स्मृते(१) ॥ 
उच्चाटमारणे प्रोक्ता षटकमेज्वलना EF | 

वश्ये दाड्मिपुष्पाणि शान्तौ स्युवुं वया सह ॥ 

समिधो गोघुतस्नाताः KARA TTT: | 

मेषीधृतेन संयुक्ता वेषे AaGAt AAT: I 

उच्चाटने रसालोत्थाः कटुतैखेन संयुताः | 
मारणे खादिराः भरोक्ताः कटुतेरेन संयुताः। 
होमद्रव्यमिदं प्रोक्तं षटसु कमसु मन्त्रिभिः ॥ 

तथा-धृतदहोमे धनावाप्िः सिद्धार्थः कीसतिरुततमा | 
किंशुकः सवंकामातिः negra get भवेत् ॥ 
Wea प्रियता sry चम्पकैः पाटल रमा | 
पुब्रहोमे gararfa: करवीरेस्त्रियो वशाः ॥ 
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भायुष्करी vag gat गुडुची रोगशान्तिदा | 
तिङा अपि तथा strat: सौभाग्यं गन्धहोमतः ॥ 

श्रीफलै्विंल्वपत्रेश्च तथा जलर्हैरपि | 
राज्यश्रष्टस्य राज्याप्तिमंलिका कीत्तिदा मता |! 
कर्णिकारः faigenar मवेयुविंबुधा aan: | 
ITAA वश्याः कृतमाठविंशो वशाः ॥ 
शवाः स्थुः पाटैवेश्या नीलपपेमवेग्रमा | 
जातीपुष्पेमेवेदु वाणी मधुररिष्टसम्पद्ः॥ 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्चसमिद्विर्वाञ्छिताक्तयः। 

इदव्येभवेदिषटं यवैश्च व्रीहिभिस्तथा ॥ 

माषे रिपूणां मूकत्वं कोद्रवव्याधिसस्भवः। 
करापहोमतोऽरीणां भीतिः स्यान्महती धुवम् ॥ 
विभीतकसमिदिः स्यादुन्मत्तं farat कुटम् | 

शाद्मलेः समिधा शत्रोः पक्षान्नाशो AAT धुवम् ॥ 

होमद्रव्याणि 
केत्कारिणीतन्त्रे-- अथ द्रव्याणि वश्यामि तत्ततकर्माचुरूपतः। 

शान्तिके तु पयःसपिंस्तिलक्षीरक्रमेण तु ॥ 
अगरृताख्या ता चेव पायसं तत्र कीर्तितम् | 
पौष्टिके Perrier जातीपुष्पैनपो भवेत् । 
HU FLATS: श्रीकामः कमलेस्तथा ॥ 

दध्ना च भध्ियमाप्रोति अन्नैरक्नं gacga: | 

क्षीरेण after वापि कमलेमेधुनाप्टुतेः ॥ 
सम्रुदधथजञहयान् मन्त्री म्ानेधेन्यशान्तये | 

लक्षहोमाहमेच्छान्तिं gafacrfas fa far ॥ 
आकर्षणे तु वणं पियङ्गुविल्वकं फलम् | 
जातीपखाशक्ुसुमैः सर्वेरेकौकमेव वा ॥ 
राजीलवणकीवेश्यं वश्यं वा पौषटिकोदितेः। 

वश्यार्थी जातीङ्ुसुमैरारष्टौ करवीरजेः ॥ 
कार्पासनिम्बैस्तक्राक्तेनेरकेशेस्तथापि वा। 

CATH हुनेन् मन्त्री शत्रुमारणकाङश्लया ॥ 
४८ 
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ALAA साषपेस्तेटैरथवा शश्रुमारणे। 
रोहीबीजेस्तिरोपेतेरुच्वार जुहुयान्नरः ॥ 
तषकण्टकसंयुकतर्बीजेः कार्पासिकीरपि | 
सपिंषैस्तिलसंमिश्रैहुनेत् सर्वा मिचारके ॥ 
काकोलूकछवैः He: कारस्करषिभीत्षः | 
afta: awa: सिद्धैरकंक्षीरेः कटुत्रयैः ॥ 

कटुतेलेः स्नुदीक्षीरः कुर्यान् मारणकमं णि | 

श्रुनाशकरहोमे अग्नेः कर्णादिहोमाच्छन्रोः HOSA: | तदुकम्- 

ae: शिरसि नाशायां strtcaferg घा तथा | 
जहयाच्चेत् तदा क्षीप्रं तत्र (शत्रं बि)नाशयेदिति ॥ 

ana: कर्णादिरक्षणं तु पूवमेवोक्तम्। तथा- 
आयुष्कामो धृततिकैदू वामिश्चाघ्पहलवैः | 
पयसाक्तैराघ्नपत्रैञ्वेरं सद्यो विनाशयेत् ॥ 

गुड ची सत्युजयने तथा शान्तौ गजाहयोः । 
गौरस्तु सषपेहत्वा सद्यो रोगं दरञ्ज्वरी ॥ 
बृष्ठिकामो वेतसीभिः समिद्विः पत्रकौस्तथा | 
हत्वा पुष्टिमवाप्नोति पुत्रज्ीवैस्तु पुत्रकम् | 
घृतगुग्गुलहोमेन वाक्पतित्वं भरजायते | 
मलिकाजातिकुसुमनांगपु्नागसम्भवेः ॥ 
पुष्पैः सरस्वतीसिद्धिश्तथा सर्वाथसाधनम् | 
पयसा सवणौर्वापि हुनेदु शुष्टिनिवारणो ॥ 

रक्तपुष्पैरपामागेरङोरेश्च सुभद्रकः | 

पमिमधुरसंयुकतेमेन्त्ी क्यात् तु वश्यकम् ॥ 
वातोद्धतेः TRI: काष्ठेरशनिपातितेः | 
उष्द्रास्थिना वा ATIC: शत्रोरच्चाटनं भवेत् ॥ 
र्वागुडूचीगव्येन after तिरतण्डुलैः | 
aa: समिद्धिः पालारौः शान्ति कुर्यादु विचक्षणः ॥ 

शन्त्रान्तरे-सीभ्यकमेणि संप्रोक्ता हरिद्रा जरुसंयुता | 
उष्णोदकं समारीचं मारण-स्तम्भयोभंषेत् ॥ 
देबोष्वारटनयोः प्रोक्तं जटं Avan | 



QUART: nee 

तपेणद्रन्यमाख्यातमिदमागमपारगैः ॥ 

सौम्यक्मंणि मन्त्रः सुखासीनः व्रतयेत् | 
जानुभ्यामवनीं गत्वा तपेणं स्तम्मने भवेत् ॥ 
देषादावेकचरणस्तपेयेत् साधकात्रणीः | 
वश्यशान्त्योः STATA मृत्पात्रं स्तम्भने मतम् Il 

विदेषे ene पात्रसुच्चाटे लौदनिमिंतम् | 
मारणे कुक्कुटाण्डं स्यात् पात्राणीमानि TITY ॥ 

इति सप्तान्यप्रयोगाः 

:अथ विहोषप्रयागः 
फैरवीये--विधाकामेन Cast तिलाज्यं मधुसंयुतम् | 

सिद्धसारस्वते--अन्धूकपुष्यहोमेन दासवत् Gea नृपान् । 
सपिलेवणहोमेन चाकषयति कामिनीम् ॥ 
वकुलग्रसूनैर्दोमात् सौभाग्यं BAA AT: | 
मद्िकाजातिपुन्नागैः कदम्बैः पुष्टिमाप्नुयात् ॥ 
चन्दनागुरकामीर-कपूरर्दोमतः पुनः | 

न्त्री नीरसरस्वत्थाः स्वांभीष्मवाप्तुयात् ॥ 

राजव्रक्षप्रसूनस्य होमात् सम्पदमाप्तुयात्। 

सम्पूज्य मूलमन्त्रेण विख्वपत्रध॒तान्वितेः ॥ 
सहं Tere हृत्वा प्राप्नोति परमां गतिम् | 

घृताक्तमाठतीपुष्पहोभाहु दुतकविभेवेत् ॥ 

सुरेन््रसंहितायाम्- विद्या कामेन होतव्यं पद्ीमधुरलोलितः। 

त्रिमध्वक्तैस्तिढहु त्वा धने वैश्रवणो भवेत् ॥ 
रक्तपुष्पं era हुनेदष्टशतं सुधीः | 
राजानो वशमायान्ति क्षणार्धेन न. संशयः ॥ 
eftarnantetar महतीं कवितां लभेत् | 

विल्वपत्रसहसीस्तु थावहु वषं दिने दिने ॥ 
धरमां गतिमाभ्रोति देवानामपि दुलभाम्। 

हविष्याशी मुक्तकेशो जपेदयुतसं्यया ॥ 

गधपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते | 

पद्मावतीमनुं जप्त्वा सदस प्रयतो ऽब्रवीत् ॥ 
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चतुष्पथे बलिं दयात् स स्यादु दुतकषिधुवम्। 

marisa रोचनातिलकःं नरः ॥ 
sen पक्यति यं मन्त्री तं gaig दासवहु वशम् | 
उदयात् पृचेमारम्य जपेदस्तं दिनावधि ॥ 
पकविंशादुदिनं यावक्निशि हर्म्ये षि हरेत् | 
HERES ब्रुयात् कालिकेति पदं ततः ॥ 
पिशाविपदमुख्चायं पिण्डं ge दि हयम् | 
इति मन्त्रबेलि दत्तवा ade: साधको भवेत् ॥ 

wage तु--षिधाकामेन होतव्यं पायसंमधुसंयुतैः। 
धनकामेन होतव्यं तिलाज्यं मधुसंयुतम् ॥ 
होमस्य नियमस्तन्त्रे कथितोऽप्ययुतावधि | 
अयुतं विल्वपत्रेण मधु ्रययुतेन च ॥ 
RAATATA सन्देहो वाणी सवे विधा भवेत् | 
तत्पत्रलक्षदोमेन धिया साक्षाद धनेश्वरः ॥ 

CHACHA Gag जायते नरः | 
भ्वेतचन्दनहोमेन साक्षाद भूमिपुरन्वरः ॥ 

रक्तचन्दनहोमेन साक्षाद् भूमिवृदस्पतिः | 
यवानां रक्षष्ोमेन संस्छतां वाप्यसस्ताभ् ॥ 

स्वभाषां afters saat जायतेऽचिराव् | 
अश्रतान्यपि शास्त्राणि व्याचष्टे नात्र संशयः ॥ 

शालमरस्यादिहोमेन रिवप्रतिनिधिः स्थतः | 
लश्चमाच्रेण होतन्यं तिकाज्येन ata ॥ 

साधकः सवंवि्ानां पारगो भवति धवम् | 
प्रातर्मातकया साधं विध्या च श्रिजक्तया ॥ 

पानाच्च सवे विद्यानां मासमात्रेण साधकः | 
उत्थाय ATA यामे कुण्डटीमासनं छतम् ॥ 

चिन्तयेदुप्रतारां वै भुक्तिभागी भवेन्नरः | 
शान्त्यै कुन्देन्दुधवटां चिन्तयेत् साधकोकच्मः ॥ 
धूष्नामां पूजयेद् षायुमण्डठे पूजिता तथा | 
उन्माद्यति ayn धरं बुद्धिं न संशयः ॥ 
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सरेन्रसंहितायामू-ङलाङ्लसमुदुभूतम्डतानन्दमचेयेत् | 
सूयकोटिखमं qt वारमध्ये व्यवस्थितम् ॥ 

यजेत् gorge दत्वा लिङ्गयोनिलमुद्धवम् | 
तथा कुलं ating कुण्डलीटढयन्धनात् ॥ 

भाधारपद्ममध्ये तु दविपदे दविपदालये | 
बोड्शारे यजेलिङ् aan मणिपूरफे ॥ 

हदये ANITA तु हादशाधें Tags | 
कण्टे भाले BNE दैवीं जिहाललनसङ्कुले ॥ 
धवलागारमध्ये तु ब्रह्मचये रतो AT: | 
पूजयेदु धवलैदवीं भ्वेतवस्त्रावगुण्डनेः ॥ 
Waste नेवेधेदधिक्षीरीदनादिभिः। 

agetal विधायेत्थं ध्यायेद् वागीश्वरीं पराम् ॥ 
गच्छन्तीं ब्रह्ममागेण लिङ्कभेदक्रमेण तु | 

विसरगंश्थाश्तं दिव्यं क्षीरधारासमुद्रवम् ॥ 
पीत्वा gerd तत्र पुनरेव विशेत् कुलम् । 

पुनरेव कुलं गच्छेद द्वादशान्ते निवेशयेत् ॥ 

SEAN महापद्मे वाग्भवं पूणचन्द्रकम् | 
seated ततो भित्वा दत्वा सप्ताष्टधारया ॥ 
रम्बिकां ब्रह्ममागेण तालुमूले प्रवेशयेत् । 
जिह्वामापूये तां frat मातृकावर्णरूपिणीम् ॥ 
वहिगतां वर्णरूपां fret दीपरूपिणीम्। 
ममूखातु ब्रह्मरन्धरान्तं तथा जिहाग्रदेशगः ॥ 
वाग्भवाधां महाविद्यां दीपाकारां विचिन्तयेत् | 

हस्तयोः पादयोविंधां तथा नाङडीघ्रयेषु च ॥ 

आधारात् तु समुत्थाप्य वागीशीं great नयेत् | 

द्ादशाधारमावाय aguied परिभेदयेत् ॥ 

तस्माजिहाग्रमानीय दीपाकारां विचिन्तयेत् | 
लक्षमेकमिदं जप्त्वा सवेपापानि freer ॥ 
aquaria ad क्षात्वा स्तां कमेत्। 
ततो जपेन् महाविद्यां घाक्पतिर्जायते नरः ॥ 
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वाद सदसि या वाक्पस्तम्मिनी प्रतिवादिनाम् | 

तत्पण्डितघटाटोव-तेजःप्रतिहतप्रभः ॥ 

सस्तकोपदवाक्याथं-शष्दालङ्कारसारषित् | 
जिह्वायां न्यसनादैव भुकोऽपि सत्कविभेषेत् ॥ 
घुककुमारतरस्फार-शब्दालङ्ारसारवित् | 
धातोचूतसमुोर्मीमारातुल्येर्पन्यसेत् ॥ 
पदगुटोमेहाकान्यवरकार यिता भवेत् | 

अव्याहता भतिः शास्त्रे विजयो वाक्यतेरिव ॥ 

धारकस्य तु जिहायां त्रिदिनाभ्यन्तरे लिखेत् | 

सुवर्णमय्या Saat मधुना भ्वेतदू्वेया ॥ 
घाग्भवाधां लिखेदु feat समाराध्य प्रजप्य च। 
स पव पण्डितः भ्रीमान् न तु ae: कदाचन ॥ 

पतहुवागीभ्वरी विधां व्याटिरूय(बालमू)द्धनि | 
करं दत्वा जपेद् विद्यां शतमष्टोत्तरं नरः | 

सोऽपि श्छोकानशेषास्तु करोति वाक्पतियेथा ॥ 
वीरचृडामणौ--पायसं सवेकार्येषु चोत्तमानि फलानि च। 

नीरोत्परस्य होमेन वाकपतिर्जायते नरः ॥ 

हयारिङखुमैहु त्वा सवंसिद्धिः प्रजायते | 
SAHARA कुरङ्गाक्षी वशी भवेत् ॥ 
भाटत्या, मती प्रक्षा Has: काटचन्दनम् | 

रक्तोत्पठमंहालक्ष्मौस्तम्भने पुष्पचम्पकम् | 
विल्वपत्राणि रम्याणि होमयेच्छान्तिकमेणि ॥ 

केवट तिल्टोमेन सवपापः प्रमुच्यते | 

रवा्ोमेन वीर्धायर्वेतसेवृ शिवो भवेत् ॥ 
अष्टधा नारिकैलैस्तु gtd Hate सुसाधकः | 

गृहे तस्य स्थिरा लक्ष्मी राजानोऽनुवरा शव Il 

कदलीफलङहोमेन tet सन्तुष्यते क्षणात् | 
कपित्थे्मातुलिङश्च स्वेरोगविनाशनम् ॥ 

विभीतेन निम्बेन शत्रं मारयते क्षणात् | 

सर्षपं राजिलवणं मरीचं दिङ्गुरकंजम् ॥ 



दशमस्तरङ्ः rch 

मारणे चामिचारे च तत्तदुवण्यमुदाहतम् | 

एकेकं फलपुष्पादि द्राक्षा चेव तु पञ्चकम् ॥ 

mae वद्रीतुल्यं कपित्थं तु त्रिधा स्ख्रतम्। 
चतुधां मातुलिङ्कं तु शतमात्रं तिलाः स्ताः ॥ 
मारीचेन प्रमाणेन चन्द्रं चोरं च कुङ्कुमम् । 

सषेपं राजिकं चेव द्वात्रिंशत् तु प्रमाणतः ॥ 
खवणं HINT तु fey’ ाज्ञाचतुष्टयम् | 
कषेमात्रं od चेव तदेव दुग्धमुखधते ॥ 

शुक्तिमात्रं दधि चापि पलमात्रं तु धान्यकम् | 
त्रंशिका चेव दूर्वा पि बे(रोतसं grape ॥ 
सरवेस्त्रिमधुरोपेतेः शान्तिवश्यादिसाधने । 
कटुतेरप्टयुतेदरव्येमारणोश्चारनादिके ॥ 
Hira रुर्मांसं च sire मिषं तथा | 
अयुतं होमयेत् कुण्डे धने वेश्रवणो भवेत् ॥ 

कपोतं Davina उलूकं चेव धायसम् | 
कुक्कुरं चेव जम्बूकमभिचार पलं स्मृतम् ॥ 

वीरतन्त्र जिह्वायां भावयेदु यस्तु तारिणीं दीपसन्निभाम्। 
बहस्पतिसमस्तस्य कविता शुक्रनिमिंता ॥ 

नीठतन्त्रे- ब्राह्मे मुहत्त उत्थाय रृतावकषयः सुसंयतः | 
जिह्वायां भावयन् विद्यां तेजोरूपां जपेत् सुधीः ॥ 

अग्बुतस्यन्दिनी तस्य वाणी सवेविधा भवेत्। 
धकवीराकलस्पे-प्रातविधां विभाव्येव fagrat दीपरूपिणीम्। 

भातृकासदितां विद्यां जिरावुत्य जलं पिबेत् ॥ 

जलपानविधानेन भुकोऽपि सुक विम॑षेत् ॥ 
मट्स्यसूक्तं - जिह्वायां चिन्तनादेव त्रिकालक्ञो ates: | 

यस्तु विचामभेवेन चिन्तयेत् साधकोत्तमः ॥ 
जीवन्मुक्तो विमुच्च अन्ते सोऽपि wag धुवम् | 
मधुना Met देव्या स्वंकामफलपरदम् ॥ 
आष्टसिद्धिकरं साक्षान् महापातकनाशनम् । 
हविष्याशी erat जपेदयुतमादरात् ॥ 
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गद्यपद्यमयी वाणी तस्य सवं विधा भवेव् | 

सिद्धत्तारस्वते-शतामिजप्तमान्रेण रोचनातिरकं नरः | 
हृत्वा पश्यति यं मन्त्री तं gate दासवतु घशम् ॥ 

| देदचिद्धिः 
मरस्यसुक्त- देव्युवाव- 

भगवन् AAT STRATA | 
केनोपायेन दैवेश teats: प्रजायते | 

तन्मे कथय gas यदि स्नेहोऽस्ति भां प्रति ॥ 

hat उवाच-- 
देवेशि मक्तिसुरमे चौषधं कथयामि ते। 

न carafe कापि त्रिषु लोकेषु दुलभम् ॥ 
कुमारीं Swart च राजमाषेण पेषयेत् ॥ 

पकवर्णगवां क्षीरे रम्मावीजरसेनं च | 

प्रभाते Sates वश्यसिद्धिः प्रजायते ॥ 
भवेतापराजितामूलं मधुना सह भक्षयेत् | 
४वेतकुष्ठविनाशश्च ठेपयित्वा रवेदिने ॥ 
अशोकस्य फट वुष्पमेरण्डस्य Ta: AE | 

निमेन्धयेत् पूषदिने भक्षयेदपरेऽहनि ॥ 
वाताजीणभवो रोगस्तस्य AV न जायते | 

केत्कारिणीतन्तरे पुष्करिण्यां जके ara यष्िकाष्ठं तमोग्रहे | 
यत्नेनानीयते TUT Tess कारयेत् ॥ 

तेनेव मधुनाक्तेन पष्िनीप्रमात्रके | 
किखेदु षज्रावरीमध्ये मूलमन्त्रं तु सिद्धिदम् ॥ 

ATR करु मायान्ते वदेत् साधकसत्तमः। 

तत्क्ण्डे eae तु निक्षिण्य ज्ञहुयादपि ॥ 
aan क्षीरनीराक्तं wnat रोहितत्विषाम् | 

प्रणवं पृवेमुच्चाये eT युगटमेव च ॥ 
FETT पदं घ्रयात् पश्रावति पदं ततः | 
ह हं स्वाहेति मन्त्रेण यथापूव बलिं धरेत् ॥ 
कवं यः कुरते कमर स cary हुवकविरधवम् | 
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atest ततो नित्यं af व्यार तुर्पथे ॥ 
प्रणवं पूवेसु्िकय हस्टेखां च ततःपरम् | 
पकजरे पदान्ते तु महाशब्दमुदीरयेत् ॥ 

यक्षाधिपद्माभाष्य पतये च ततौ AAT | 
उपनीतं पदं चोक्त्वा afe गृह्णति च दविधा ॥ 
गरह्णापय frat चोक्त्वा मम संपदं ae: | 
शान्तिं कुर पदं चैव परविद्यामनन्तरम् ॥ 

दविधारष्ये(त्वे)ति च ब्रुयात् az छिन्धीति च द्विधा । 
सर्वादि च ततो जगद्वशमानय शब्दतः ॥ 
माया स्वाहेति मन्त्रोऽयं बल्यादौ बृद्धि्तिद्धिदः | 
परसेन्यग्रहारिष्ट-रोगङूत्यादिनाशनः I 

नीखतन्त्रे-- प्रयोगे बलिमन्त्रोऽयं प्रयोगान् साधयेदु यदि | 
अधेराश्रे ततो(गते) नित्यं षरि दथाश्चतुष्पथे ॥ 
परसेन्यग्रहारिष्ट-रोगरूत्या-विनाशनः | 
प्रणवं Gayest Sarat ततः परम् ॥ 
विकटदंष्रे परपक्षं क्षोभ(मोद)यद्वयमुश्चरेत् | 
सलावयद्वयं पचमथ तथा दयं दयं वदेत् ॥ 

ये मां हिंसितुमुद्यतास्तथा निन्वित॒मुधताः | 
यो गिनीचक्रसदितंस्तान् नाशय हं फट् स्वाहा ॥ 

परविद्यामाकषय छेदय स्वाहा कपिले Te गृह स्वादेति। फेत्कारिण्याम्-- 
अथवा मधुलाजाभ्यां जिह्वायां बालकस्य च। 
नाडीखेवात् तदा Ga टिखेद्धेमशदाकया ॥ 
ened faa मन्त्री य(स्यो)दोष्ठे भवेतदूषेया | 
वाक्योच्चारणतो बालो वाग्मी दुतकविमेवेत् ॥ 

REMAN AIG च- 

ee 

जन्मरसंस्कारकं सद्यः पुत्रे जाते प्रशस्यते | 

fagrarcg feed मन्तरं यश्दारुशङाकया ॥ 
वारत्रयं तु सम्पूज्य दक्षिणेनेव पाणिना | 
मन्त्रसुच्चाथं प्रत्येकं Tafa! कुर्यात् सुशोभना ॥ 
भादौ संस्कारः कल्तेव्यस्तवन्ते षिलिलेन् मलम् | 
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गन्धचन्दनयपुष्पेश्च पूजयेत् तारिणीं शिवाम् ॥ 
उत्तराभिमुखो भूत्वा स्थापयेत् पीटमुत्तमम् | 
पूजयेत् तारिणीं देवीं नानाभक्षैः सुशोभनैः ॥ 
कविर्वाग्मी भवेत् पुत्रः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
कुशमूलेन मधुना aq मन्त्रं प्रयज्ञतः ॥ 
fagatatsuar मन्त्रं मातुभ्राता ऽथवा पुनः। 
पिता वापि faaa मन्त्रं नान्य एव कदाचन ॥ 

अथ भ्राता प्रशस्तश्च ALVA भवेत् सदा | 

तस्माद् दैवि न्यसेन् मन्त्रं सवेकामर्ख्व्रदम् ॥ 
भातुः क्रोडे तु संस्याप्य दर्भानास्तीयं यज्ञतः | 

शान्तिं क्रयाद् बालकस्य साधकैः सह संयुतः ॥ 

मातः सव्ये तु कर्णे च ततस्तोत्रं समाचरेत् | 

अथ TTL 
मातर्देवि नमस्तेऽस्तु ब्रह्मरूपधरेऽनधे | 
कृपया हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 

माहैशि ara देवि परमानन्दरूपिणि | 

saat हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं sass मे ॥ 

कौमारि स्वंवि्ेशे कोमारक्रीडने परे | 
कृपया हर विष्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 

विष्णुरूपधरे देवि महागरुडवाहिनि | 

कपया हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 

वारादि वरदे दैवि दं ्रोदुतवसुन्धरे | 
saat हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 
शक्ररूपधरे दैवि शक्रादिसुरपूजिते | 

कपया हर fasa मे मन्त्रसिदि cacy मे ॥ 

चामुण्डे भुण्डमालासृकवच्िते विष्ननाशिनि। 

कपया हर विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 

महाकक््मि महोत्साहे मष्टाक्षोभविनाशिनि | 
पया दर विध्नं मे मन्त्रसिद्धिं प्रयच्छ मे ॥ 
मितिमातुमये दैवि मितिमातृषदिष्ेते | 
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पके बहु विधे दैवि विश्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 

पतत् स्तोत्रं पठेदु यस्तु कमारम्भेषु संयतः। 

विद्श्धां वा समालोक्य तस्य विघ्नो न जायते ॥ 
स्तुत्वा जप्त्वा महामन्त्र ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः | 

वैव्युवाच--जिहामाजेनकं व्रव्यं(रक्षा दैदस्य ? कीटरशी | 
पुत्ररक्षा च किं दैव वेश्मरश्चा किमौषधम् | 

श्रो तुमिच्छाम्यहं देव कथ्यतां मदनुघ्रहात् ॥ 
Hat उवाच-- 

कृष्णाजयन्तीमूलं च अपामागंस्य मूखकम् | 
केपयित्वा च जिह्वायां षष्ठे च दिवसे सुतम् ॥ 

श्वेतापराजितामूलमकंस्य दक्षिणत्वचम्। 
waged च जानीया यजन्मदिवसे इतम् ॥ 

विग्रदारुपद्यमूलशुष्कगोमुण्डमेव च | 

स्थापयेद् aaa च नास्ति फिंचिदु भयं तदा ॥ 

जम्बूत्वचं शिभ्बिपत्रं जातानां धारयेच्छिरे | 
राक्षसानां भयं नास्ति रोगङ्द्यादिकं तथा ॥ 
चतुष्कोणे तु गेहस्य रोपयित्वा तु पिप्पलम् | 
बहिः संस्थापयेड हारे बध्नीयाच्छगरं कपिम् ॥ 
रम्भामूखद्वयं Dea w च दिवसे निशि । 

तत्रैव स्थापयेत् खङ्ग ब्राह्मणं च सुशोभनम् ॥ 
बुद्धां स्त्रियं प्रतिष्ठाप्य ष्यारं वा विनयान्वितम् | 

जयन्त्या स्वरसेनेव मारं स्नापयेत् ततः ॥ 
जयन्तीधघतयोगेन चोदकेन च सेचयेत् | 
अष्टपत्रे प्रतिष्ठाप्य स पुत्रो मतिमान् भवेत् ॥ 
नागेभ्वरस्य FS च त्वचमानीय यज्ञतः | 

चूणं gear घृताक्तं च वततिकां कारयेत् ततः ॥ 

दीपं रत्वा तु ARAN: पुत्रनाडं तु छेदयेत् । 
सुविनीतो भवेत् gat मेधावी च गुणान्वितः ॥ 
स्थापयेद् Aaa च भशोकदक्षिणत्वचम् | 

पतानि स्थापयित्वा तु जस्बुत्वचं सलोमकम् ॥ 
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यः स्थापयेत् सवा द्वारे तस्य विघ्न षिनागानम् | 
निशाभागे ्योदश्यां पूजयित्वा तु तारिणीम् ॥ 
धकंत्वचं करे धृत्वा स्पर्शयेत् तारिणीं शिराप् | 
कामसुदिश्य यत्नेन TAS ATT संशयः ॥ 
चूतमूलं करे year यः स्पृशेत् तारिणीं मनुम् | 
श्रयोदश्यां विरोषेण सवेकामफर' Sad ॥ 

CTT: 
Hoge तारमारे च परमानन्ददायिनि। 

संसारे दुस्तरे ne त्राहि at परमेभ्वरि॥ 

सवैता(पा)पविनारे च सवेपापविनाशिनि। 
चित्कलान्ञानरूपे च राहि at परमेश्वरि ॥ 

फोत्कारिणीन्तरे-श्मशानाङ्खारमादाय ASS वासरे निशि | 
छृष्णवस्त्रेण date वध्नीयादु रक्ततन्तुना ॥ 

शताभिमन्तरितं aca निक्षिपेद् वैरिवेश्मनि | 
सप्ताहाभ्यन्तरे तेषामुच्चारनमिदं महत् ॥ 
नरास्थनि fea मन्तरं क्षीरयुक्तं दरिद्रया | 
सहस्नं परिसंजप्य निशायां रविवासरे ॥ 
क्षिप्यते यस्य गेहे तु Beqeaea त्रिमासतः। 
Qt तु शस्यदानिः Sarg जवहानिस्तुरङ्गमे ॥ 
धनहानिधेनागारे प्राममध्ये तु ततृक्षयः। 
देष्यदेषकयोनागम्नि तस्य देषो महान् भवेत् ॥ 

अथ Hear: 
गन्धवेतन्त्रे-पृरथ्वीसतुमतीं वीक्ष्य सहस्रं यदि नित्यशः | 

तदा वादी सुसिद्धान्तहतः क्षितितलं fasten 

पर्वते हस्तमायोप्य निभयो यतमानसः। 

कवितां saa सोऽपि चासुतत्वं च गच्छति ॥ 

नीटलन्त्रे-महाचीनहुमटतावेष्टितः साधकोत्तमः | 
रात्रौ थदि जयेन् मन्त्रं सेव कल्पलता भवेत् ॥ 
तिथिक्रमेण संल्यामिलंताभिषें शितो यदि | 
तदा मासेन सिद्धिः स्यात् सहस्रज्ञपमानतः ॥ 



द्शमस्तरङ्गः aca 

अष्टम्यां च aqazat दिगुणं यदि जप्यते | 
तदेव महती सिद्िर्वेवानामपि gear ॥ 
महाचीनदुमे बीजं छिसित्वा कुुमेन च । 
तत्पा्वे साध्यमाछिल्य वाडयेदु दष्िवृष्टिमिः ॥ 
तत्र गच्छति कामातां यत्र तिष्टति साधकः | 
महाचीनदुमरसेनाक्तं पिण्डं विधाय च ॥ 
यन्नाम्ना दीयते दैवि सोऽचिरान् मृत्युमेति | 
महाचीनदुमसूनसिक्ताभिविस्वपत्रकैः ॥ 
सहस्रं देवीमभ्यच्यं श्मशाने साधकोत्तमः | 
तदा राज्यमवाप्नोति यदि नास पलायते॥ 
महाचीनदरुमरुतावेष्टनेन च यत् फम् | 

तस्यापि षोडशांगेन कां area चाप्सराः ॥ 
शवासनाधिकफर Saas प्रवेशनम् | 

पवम्भूतः सद्ा दैवि साधको भुवि दुर्लभः ॥ 
पतत्पकाशनाद् दैवि शृत्युभेवति नान्यथा | 
भथवा चाधरं FIT भथवा स्तनमण्डठे | 

अथवा योनिमध्ये च हस्तं दच्वा जपेन् ABA ॥ 

WARS समारभ्य थावद्रत्वन्तरं भवेत् | 

तावज् जप्त्वा निरातङ्कः सवे सिद्धीभ्वरो भवेत् ॥ 
केरवीये--कषालिकामन्त्रतन्त्रोक्तान् प्रयोगानिह चाचरेत् | 

अन्रोक्तमपि तत्रापि प्रयोगान् सम्यगाचरेत् ॥ 

फतकारिणीतन्त्र-योनियुग्मे fag ast लाक्षारसेन मन्त्रवित् | 
तन्मध्ये साध्यसंयुक्तं मनुराजं छिखेत् ततः ॥ 
graders दीघेवर्णान् षट्कोणे वििलेत् aa: | 
अष्टपत्रे चा्टवणान, तद्बहिम् पुरद्यम् ॥ 
vert भूपुरे च विलिखेत् साधकोत्तमः। 
caving च भूं वा रोप्ये वाप्यथ सुवते ॥ 

विरिकेद्धेमरैखन्या गन्धाटकसमन्वितम् | 
दर्वाकाण्डेन वा ङिष्यात् कुशमूलेन वा पुनः ॥ 
वेष्टितं पीतवस्त्रेण जतुना परिषेष्टयेत्। 
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बध्नीयात् पट्टसूत्रेण fing कण्ठमूषणम् ॥ 
स्त्रीणां वामभुज्ञे चैव चान्येषां दक्षिणे ast | 
बन्ध्या तु waa पुत्रं निधेनो धनवान् मवेत् ॥ 
पषा रक्षा पुरा ब्धा क्ञानाथं गौतमादिभिः। 
जयाथ पाथिवेश्वान्येः संग्रामे जयकाङ्क्षिभिः ॥ 

भष्टवर्णानिति। वाग्भवं कुख्देवीं च तारकं वाग्भवं तथा। 

हदरेला चास्त्रमन्त्रान्ते वहिजायावधिमंनुः | 
AAT: परः प्रोक्तो मन्त्राणां सार ka: ॥ 

STATIN नित्यथेः | 
अथ यन्त्रम् 

सखढयामठे-अथ यन्त्रं प्रवक्ष्यामि णुष्व Tage | 

त्रिकोणं विन्यसेत् oa षटकोणपरिषैष्ितम् ॥ 
अष्टपत्रं महायन्त्रं त्रित्वं च ततः परम् | 

भूपुरत्रितयं aang वशुलसमन्वितम् ॥ 
कण्ठे टं वं समायुक्तं द्याह यत्नेन दैशिकः | 
इदं यन्त्रं समुद्दिष्टं सरस्वत्याः प्रसादतः ॥ 

GAYS स्वरयुग्मं पत्रे वगां टक स्तम् | 
विवरे तस्य गायत्रीं जिकोणे मन्त्रव्णकम् ॥ 

साध्यस्य नामसंयुक्तं wad विदित सुधीः | 
तथा- पूर्वोक्तं विलिषेदु यन्त्रं चतुदंलसमन्वितम् | 

गोमये वा ततः कुयात् शुङ्घचन्दनकेऽपि वा ॥ 

काञ्चनं रजतं वापि fage वा महेश्वरि | 

अन्येन चैव पूज्येन लिखेदु यन्त्रं शलाकया ॥ 

चतुरङ्गमानेन शलाका च विनिदिशेत् | 
सुवेशां चैव gala Tera सुमनोहराम् ॥ 
ततः Fags लेख्यं हकारं पद्मभाजने | 

aa स्त्रीं च छितेतु धीमान् पश्िमे फं लिखेत् ततः ॥ 

sat ¢ anfed मध्ये हं विलिखेत् सुधीः | 

ध्वं यन्तरं समुदिष्टमक्षोभ्येन सुरेश्वरि ॥ 

बध्नीयात् पटवस्त्रेण शिषरूनां कण्ठभूषणम् | 
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स्त्रीणां वामकरे धार्यं gat सष्यकरे तथा ॥ 
बन्ध्याऽपि रमते पुत्रं निधंनो धनमाप्तुयात् | 
इयं र्चा पुरा बद्धा ज्ञानां गौीतमादिभिः ॥ 
कौत्यंथं पार्थिवैशवान्यैः स्रामे जयकाङक्षभिः। 
श्येरोक्येऽस्य समं नास्ति विधावाक्यविशुद्धये ॥ 

ताराकवचम् 
अथ यन्त्राथं गन्धवंतन्त्रो्तकवचं लिख्यते | 

मैरव्युवाच- 
यदू गुह्यं परमाष्यातं तारिण्या विश्वतारणम् | 
¶्येलोक्यविजयं नाम कवचं मन्त्रविग्रहम् ॥ 

षङ्ाम्नायानुभिजु्ं षट्कषट्कसमन्वितम् | 
साधकानां हितार्थाय पया वद् भैरव ॥ 

भैरव उवाच- 
श्णु दैवि प्रवक्ष्यामि साधकानां सुखावहम् | 

¶्यैटोक्यविजयं नाम कवचं मन्त्रविग्रहम् ॥ 

यह् धृत्वा भगवान् विष्णुरजयद् दानवान् मुहुः | 

तपोभिरूजितान् वीरः संहरत्यच्युतोऽव्ययः॥ 

सृष्टिं करोति भगवान् ब्रह्मा यस्य प्रसादतः | 
शिवो यस्य प्रसादेन अवधीत् शरिपुरं पुरा ॥ 
aa येन जघानेन्द्रो गसो व्याहतविक्रमः। 

येनाश्निरपि gaat जेयो AAS यमः ॥ 
नि्तिवंदणो वायुः कुवेर दश्वरादयः। 

यदुदशांशोपासनातः संहरन्ति रणे रिपून ॥ 
यस्योपदैशतः स्कन्दः सेनानीस्त्रिदिवौकसाम् | 

तारकाख्यं जघानोग्रमन्यान् दैत्यान् सुदुमेदान् ॥ 

यज् GAT भागेवो रामः क्षत्रियानजयहु रणे | 
वसोर्जितान् महातेजाः कालिकां चान्वतपेयत् ॥ 

पिशितैः क्षश्रदेहोत्यै SRR: सगणां sry: | 
व्यासाद्या ऋषयो येन भारतादीन् प्रवक्रिरे ॥ 
विवस्वानतितेजस्वी सबलो भगवान् भवः। 
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जगह षिजयतेऽनङ्खो जगवानन्वुच्छशी ॥ 
कटयत्यलिदं कालो यस्य वीर्येण भैरवि | 
तच्छृणुष्व मयाष्थातं यथोक्तं शङ्करेण च I 
स्कन्दाय छुरलोकानामशुभस्कन्वहेतवे | 
ACHAT पुरा घों पशुरामाय धीमते ॥ 
आक्षया श्रीभगवतः शाङ्करस्य महाप्रभोः | 
तत् ते वक््यामि देवेशि यथा न्धं महात्मना ॥ 

कार्तिकेयेन देवानां गुप्तये समरेषिणा | 

पकदा नन्दने Wt नानापुष्पैरलङ्छृते ॥ 

कूजतक्तो किलभूङ्गौघ-शिखण्डिभिनिनाविते । 

पद्मकोरवकर्हार-शातपत्रभियोज्ज्वरे ॥ 

सुगन्धिशीतलानन्विमन्दमार्तसेविते। 

दिव्यसिंहासने Ga पारिजाततरोरधः | 
निविष्टं प्रणिपत्याह भधेनारीभ्वरं गुहः ॥ 

कार्तिकेय उवाच- 

दैव दैव महादेव भक्तानुग्रहकारक | 

त्वं धाता त्वं पिता नाथ cana विजयप्रदः ॥ 

त्वं @ गतिमतां गम्यस्त्वं चैतन्यं परा fafa: | 

परापरगतिस्त्वं वै त्वमेव शरणं विभो ॥ 

भैरव उवाच-- 

इत्थं विक्षापितं तेन गिरीश त्रिदरोभ्वरम् | 
वक्षःस्थके समासीना HTATATS पाषंती ॥ 

ध्रीपावेत्युवाच- 
भगवन् सर्वदेवेश सवेदैवारिहा fer: | 

त्वमेव सर्वलोकेशः सवंसाक्षी सनातनः ॥ 

भवता दैवरक्षायामभिषिक्तोऽतिषालकः। 
कुमारः Garg: प्रियो मे शिखिवाहनः ॥ 

येन गुप्तो जयेच्छश्रुन् तदस्मे किप्रमादिश | 
येन मायासुरी वैवी गान्धी मानुषी प्रभो ॥ 
धक्षविद्याधराणां च राक्षसी दानवी तथा | 
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न वाधन्ते कूटमायाशस्त्राप्येनं तथा HS ॥ 

मेर उवाव- 
इत्थमभ्यथितः श्रीमान् शङ्करः प्रियया प्रभुः | 
कृपया कवचं प्राह वतु्वगंफरप्रदम् ॥ 

श्रीमहादेव उवाच- 

अस्ति ag महादेवि कवचं ब्रह्मसम्मितम् | 
तारिण्या ब्रह्मरूपिण्या उग्रापत्तारणं नणाम् ॥ 
¶्येलोक्यविजयं नाम कवचं मन््विग्रहम् | 
सवेशक्तिमयं वेषि सर्वारिष्टविमर्दंकम्॥ 
सवेकामप्रव् सर्व॑-वैरिहिदयशोषणम् | 

छ ¶यैकोकषयविजयस्थास्य ऋषिरक्षोभ्य उच्यते ॥ 
or Asquq देवता ध्रीदेवी मत्तोप्रतारिणी । 
at बीजं त्रीं परा शक्तिहू मस्य कीक स्प्रुतम् ॥ 
अमुकविजयकामे विनियोगः sath: | 
HHH जानतः पुंसश्चाक्ञापालनतत्पराः ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्व्रिदशाः सवं सिद्धयः। 
मदेश्वरी-भयङ्ु्यो नारसिंही तथेव च ॥ 
कुल्लुका: स्युमेहोग्रायाः सवेतन्तरषु गोपिताः। 
वासुदेवो हरो ब्रह्मा तारिणी प्रतिः सवा ॥ 

पकमूत्तिः सदा चिन्त्या पकमूत्तिस्तु संस्थिता | 
तां च श्रीमूततिमूर्धाधः संयोज्य मध्यवेशतः ॥ 
gegen विविधा चर्यां प्रत्येकं ऽक्षर सवा | 
मादेभ्वरीति वियाता श्रीमत्क्कल्टंकतारिणी ॥ 

ऊध्व रक्षतु सा नित्यं चतुर्वगफलापतये | 
महामेधध्रभां श्यामां करावाहुसमन्विताम् ॥ 
ener पीतवस्त्रां शवासनां स्मरेत् । 

प्रणवं भुवनेशानीमनन्तादयं शिवं तथा ॥ 

बिन्दुनादसमायुक्तं FAAS तवन्तरम् | 
नमस्तारायै सकलदुस्तरांस्तारयद्वयम् ॥ 

स्वाहान्तोऽयं wage धीमहुभुवनतारिणी | 
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ब्यामां वादशदस्तां च रक्तवस्त्रां शवासनाम् ॥ 

agar नित्यां संस्मरेहु हृदयाम्बुजे | 
कूच afd क्रों कुचं रञ्जामस्त्रं च कूवेकम् ॥ 

नारसिंही ति विषयात ध्रीमत्सङ्कटतारिणी | 
श्यामां व्शमुजां खङ्ककतंदस्तां शवासनाम् ॥ 
शुङ्कवस्त्रां सदा ध्यायेन् मूखाधारनिवासिनीम् | 
ॐ शिरो मे सततं पातु हसौ कुर्टलुंकतारिणी ॥ 
शिखां मे पातु Heel दैवी या ब्रह्मतारिणी | 
शिरसो दक्षिणे भागे हसस्त्रीं वज्रतारिणी ॥ 

पातु मां वामभागे तु वं सदं दुगेतारिणी | 
शिरसः पथमे भागे रक्च फट् उग्रतारिणी ॥ 

घड्क्षरी करुर्टुकेशी विजयानन्दतारिणी | 

खङ्काम्भोजवराभीतिधारिणी मां सदाऽवतु ॥ 
मणिधरि afafa हीं हं त्रीं सवेवशङ्करि | 
प्रतिसर रश्च रक्ष मां हीं हं हं फर् स्वाहयान्विता ॥ 

शिखाघ्रन्थिस्थिताऽव्यान्मां दैवी श्रीमणितारिणी | 

छ हीं हं क्षौ सवेषिघ्रानुत्सादय विदारय दं फट् स्वाहा fanaa fog 

मां पात॒ स्वंदा॥ ॐ हौं स्त्रीं भः Gta हं aHta ठः द्वं फट् स्वाटा पातु थुषि 

प्रीता मां सुरेखोग्रतारिणो ॥ श्यी कुल्टुकामन्त्रान् विन्यस्य errata: | 

चतुरशीतिभेदास्तान् मूलस्थान् fine न्यसेत् ॥ ॐ शिरो मे हीं eit फट् 

पातु मां पञ्चतारिणी । या देव्येकजटा नाम भवेलोक्ये जाड्यदारिणी ॥ नेत्रयो- 

at स्त्री g पातु नीला दैवी त्रिलोचना । are off at elt हंसः हं फट् स्वाहा 

भीमतारिणी ॥ श्रुवोमध्यं पातु नित्यं & हीं हंसः सही सहं । फट् स्वाहा 

जञानतारा या भक्ञानेन्धनदाहिनी । ॐ हीं हंसः धीं सः स्त्रीं हं फट् off प्राण- 

तारिणी । पातु at नाल्तिकामध्ये सवापवक्चयकारिणी । gt हींस्त्रींदहं ॐ 

ह्वीं हवं फर् पातु मोहनतारिणी ॥ मुखपष्नेऽङ्कुशाम्भोज-वराभयकराम्बुजा । ८ 

हीं हं फट् पातु ald लम्बोष्ठी विश्वमोहिनी ॥ भं हीं पेद हं दसस्त्रीं फट् 

Saat पातु मे सदा | अनन्ततारिणी दैवी भोगमोश्चफलप्रदा | प ॐ हं दे स्त्रीं at 

फ. ह पे वाकतारिणी परा ॥ मां पातु ara दैवी वचने मद्ख्प्रदा। 8 

तारे स्त्री महातारे हं तारिण्युप्रतारिणी ॥ रक्ष रक्ष HTM HE तारिणी 
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पाहिमाम्। od at oft ait ett ate पे हीं वद षाग्विभकपरदे ॥ स्वना 
शापय स्त्रीं हं ret मे रक्ष तारिणी । रे हीं हं स्त्री हसस्त्रीं फट् चाची वण्डोप्र- 
तारिणी ॥ पातु मे चिवककं दी चण्डभीतिविनारशिनी ॥ ॐ» कहीं हं eect 
at at फट् काठतारिणी | कपोलौ पातु मे उग्रा स्वणाभा नागक्ुण्डला ॥ & 
युंदहंश्रीं दसस्त्रीङ्ींहींहंहींदह्ं फट् एेसदा। कर्णौ पातु महामाया धिदा 

श्रीशब्दतारिणी | eff ग्गं हं दसस्तीं प गण्डौ पातुमे सदा। पद्य 

युग्मवरामीतिधारिण्यभयतारिणी ॥ & st किलि fate स्त्रीं फट् कण्ठं पातु 

घुतारिणी eff oft gt पे स्त्रीं <i हसस्त्रीहं कट् ot Eat हं करालिनी 

Tal TH महातारे हं फट् स्वाष्ठा कङकतस्थलम् ॥ ॐ जी हीं स्ीहंहं सस्त्री 

फट् प्रीवां रक्ष तारिणी ॥ ॐ हीं हं ध्रीं st cacti भस्त्र भस्वीं जये जये 

nga पिङ्लजरे हौं स्वरी हं फट् स्वाहाऽवतु स्कन्धौ मे जयदा पातु देवी 

विजयतारिणी ॥ ऊ्हंहींतीं Hat tgdac gene aE पातु 

नित्यं ममसा जयतारिणी॥ at at दापिणि fea द्रावय द्रावय वुतम्। 

सर्वेशत्रुन् महामाये महातारिणि हीं सही फट् स्वाहा aged मे पातु 

विद्रावतारिणी ॥ ॐ हीं श्चं uaa धरं क्षी हं सहो सः फद् । करौ पातु 

सिद्धितारा aa सर्वार्थसाधिनी। भांहीं at हं हसस्त्रीं फट् अङ्गुलीकेद्धि- 

तारिणी॥ wat स्त्रीदह्ं्ेसः क्षीं नखानखण्डतारिणी॥ & हींहंद्रा 
द्री हंच्लु स्त्रीं सः an चण्डयोगिनि योगेभ्वरि महातारे तारकासुरमदिनि 

मदय प्रमथान्. दुष्टान् मरम शत्रून् विदारय शोषय Tea at at धूंधुं बन्धय 

बन्धय सर्वारिष्टं संहर स्त्रीं करौ महोग्रतारिणी पातु मे विजयानन्ददाथिनी 

सङ्धारिणी ॥ ॐ स्त्रीं द्वं यरलवसहं॑हसक्षमलवसरयूं हीं हीं छः shat 
मर पातु थोगिनीतारिणी॥ ॐहीं eet at सः at at विमोक्षवे 
ga: at सही पादि मां पाभ्वयोभृगुतारिणी स्वाहा हंसः॥ ऊः हीं स्त्रं हं फट् 

सोऽहं महोप्रतारिणी । पादि मां हृदयासन्ना भ्राणशक्तधु पवंहिता ॥ ॐ तारे तारय 

oft हं हंसस्छ्यैलोकषयत्राणकारिणी। हं फट् स्वाहा स्तनदन्द्रं रक्ष मे विजयप्रदे ॥ 

Suis फटस्त्रं फट् काटसरुढनिवारिणी । रक्ष रक्ष हं फट् पं हं उदरं 
श्व्रतारिणी ॥ ङ हीं भस्त्रीं दसस्तरीं फर् arf मे जीवतारिणी । हीं ह्कींहंस- 

दस्त्रीं फट् लिङ्क प्रजनतारिणी ॥ ॐ सीं ही cae हं हं at स्त्री फद् सा 
Wal wat पातु सा दैवी श्यैलोकषयाधारतारिणी ॥ ॐ हं at स्त्री जम्मिनि 
ott at घरिनि at मोहिनि द्रा द्राविणि मे शरन् हन द्रावय मोहय क्षोभय 
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क्षोभय हं हं gd जम्भय जम्भय तारे तारिणि स्दास्थिधारिणि श्रह्मरूपिणि 

बरह्मषिष्णाशिवत्राणकारिणि क्षीं फट् अम्बिके रक्षिणि तारिणि दैवि श्रिखण्डं पातु 
Rag! हंहीं eit oft हसस्तरीं हीं हं फट् स्वाहा ममाऽवतु । नितम्बस्थूल- 
सर्वाङ्ग सर्धदा सवेतारिणी aig dist od eli g फट् ऊरू मे मङ्गतारिणी ॥ 
छ» at जं क्री दसस्त्री फर् हं ही जम्भय मोहय स्तम्भय द्रावय at व्री gt च्च 
सः शत्रुपक्चगान् ममर जायुयुगं रक्ष दैवी जम्भकतारिणी do oft g at sit at 

भीं हं हं ममाऽबतु। sere महादेवी पातु सा श्रमतारिणी yw at at at 
ग्ट गृ गे गौ ग्लौ हं स्त्रीं फट् परमेभ्वरी | शर्फयुग्मं सदा पातु दैवी श्रीगण- 

तारिणी ॥ ॐ हं फट् was पातु परोक्षतारिणी ॥ ॐ हं हीं कट् महातारा 

Tg Ranga उ ही स्त्रीं ग्टौ' लं हसस्त्ी ह॑ फद्. स्वाहास्वरूपिणी | 
पादाधः पातु मे नित्यं दैवी श्चीभूमितारिणी॥ ऊ at aft हं हीं स्त्री हसी फ 
फट् दे्वरि। तुर तर स्रीं श्रीं dig वज्रतेजोमये ण फट् सर्वास्तरशस्त्रवारिणि 

सवेप्रहर्णनिसूदिनि सर्वकृत्याभिचार-प्रहारिष्टनिवारिणि सर्वास्त्राणि स्तम्भय 

eft aga हीं विदारय भञ्जय at बन्धय क्लूं सन्तापय हसौ हः फट् ARIA 
तारिणीषिद्या रोमकूपानि मेऽवतु | सर्वाथुधकरा दैवी सवेतोऽमयदायिनी ॥ ॐ 

HAs त्र हं नमो भगवति दंष्रिणि भीमवक्त्रे ages’ काटिके केलि 
निश्चले क्लुं क्लुं ad विदयुञ्जिहं हं हं करिश्चोणिमांसाभरणे विशालबुण्ड- 

मालाधारिणि द्रावय द्रावय महारौद्रि परमर-गजाश्वहच्छोषिणि अल्िल््टिमूषिणि 

नििलास्त्रपरीवत्तंकारिणि gacteaaa विषमनेत्रे महारक्तवसामां सवसामेदोप- 
लिक्तगात्रे ककटमहमहश्रंदघरं दनानाजीमूतवर्णे विष्लवदुघण्टावकीणेवे्े शवमांस- 
प्रिये बिम्बे fing रणविम्बे ae हौः हौः हः कुन्त कुन्त भआकषेय आकषय gy धुव 

ह हः खे विजुम्भिनि हं क्षौं नमो जय श्रयैलोकष्यविजये g फट् स्वाहा श्यैलोक्य- 
विजया तारा सर्वाङं मे सदाऽवतु ॥ ॐ हीं स्त्रीं चां चीं चं हं फट् धीं हीं महेभ्वरि 

ह विधयुत्परमे विधे विजयानन्वदाऽवतु ॥ ॐ हीं स्त्रीवां ata g uz oft a 
महेश्वरि ¢ विदयुत्प्रमे विधे विजयानन्ददायिनि चिदानन्दमये वैषि चेमे चित्स्व- 

रूपिणि हंसः dat dat हं सः पातु चैतन्थतारिणी ॥ शति freatqe! एत्वा avr. 
धारान् प्रविन्यसेत् | शिषशक्तथात्मकैवणंस्तारिणीमन्त्रसंयुतैः॥ ऊः ही eff et 

` डींडुंडंडः डरलकसदै हषं ddd cal भूमित्तच्वात्मिके डाकिनि तारिणि 

कालाप्निख्द्रसिते ममाधारं सदाऽवतु । पे हीं श्रीं दसखफ़ gat यरटवसदहं cal 
दसलपफ़े धीं हीं प ड» भाधारवासिनि कारान्निख्छसदिते ममाधारं रक्ष रश्च SITET | 
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छ ही ह्रां रींरुरं रौ'रः स्त्री रडरकसहै ए हीं धीं caren स्त्रीं sac cal: 

सः फट् शींहींपेषंमंमंयंरंरं राजसि आप्याश्चये ब्रह्मणा सहिते पाहि अधि. 

ra जगन्मयि fata मे जलजान् छिन्धि रश्च राकिनि तारिणि ॥ ङस्त्रींहीं 
ot dia ठैलीलः फट् at: सः फट् रडरकसहौ' है हः पे हीं श्रीं सहल दसौ. 
ger हसौः हसस्फः भीं हीं ए डंदंणंतंथंदंधं dda सात्विके 

जीवात्मरूपिणि sft हीं श्द्रानन्द्प्दायिनि तेजोमये उ्वखट्कालानखदीतते महेभ्वरि 

मणिपूरं सदा पाहि दैवि लाकिनि तारिणि उण्हींहंकांकी क के कौ कः eit gat 
सः gt कलडरसर्दौ € श्री प हीं of caan हसौ हसी हसक्चषमटवरयं हसौ 
हस्प भीं हीं पेकलंगंधंडंचंछंजं भंजं रं टं फर् परतच्ात्मिके दैवि जग- 
च्चेतन्यकारिणि | विष्णुवक्षःस्थखावासे कमे कमखालये | slant कामदे दैवि 
प्राणशक्तिप्रयोधिनि। अनाहतं रक्च नित्यं देपि काकिनि तारिणि॥ de at at g 
हीं off at हे स्त्री हसौः फट् परापरे सां सीं सूं से at सः ही सः सडरलकहौ' हीं ह 
पं हीं श्रीं crag cal क्षमटवरयं दसौ caus श्री हीं पे हीं फट् परापरापरे अं 
भांँदंश्ठंडःशेत्हटंलंरंेओं ओः भं भः फट् आकाशात्मिके दैवि विद्यन्मति 
विरोचने हिरण्यगमाध्रये दैषि ग्लौः हं विशुद्धं पाहि मे खदा । चण्डमण्डलसङकाशे 

दैवि साकिनि तारिणि॥ Sa wig at हदींदहंदैदयं हः फर् श्रीं cane 
ए हीं श्रीं gaan edb: हीं त्रीं फर् ठं ठः रुर स्फुर छव Net सस्त्री gat हस- 
ख्फ़शीहींपेहक्षहंसः हं सोहं हीं फद् मनोमये ब्रह्मतारालये ईरो सदाशिव 
हविस्थिते सामिलाषं मनो नित्यं पाहि हाकिनि तारिणि॥ ॐण्हींस्त्रीहंयां 

यींयुंयेयौंयःसौँहंहंसीं cit cats हीं धीं हं eaagh eat भगवत्यम्ब 
चिन्मये बुद्धिततत्वात्मिके हसक्षमलवर्यूं हसक्षमखवरयीं हसौ सहखफ़े श्रीं हीं पे 
प्रशं रक्ष जगन्मये निखिर्प्रपञ्चरूपिणि ga: सोहं gal सः फर् जगत्तत्वा- 
fas दैवि एकपत्रं ममाऽवतु ॥ ॐ हीं स्वं हवं जगद्धात्रि जगदानन्ददायिनि at 
हीह हें हौ हः स्त्रीं फट् जगदाहादरूपिणि हीकारं मे added पातु afer. 

स्वरूपिणी ए हीं श्रीं cram हीं हं at सः gat स्त्रीं फट् अघोरमुखि तारे हं 
सवेप्र्ययकारिणि दसौ एे ही cae सङ्क हं श्रीं cal हीं ए सः सदलाराधि- 

fea हं हीं महाशिवविमूषणे रक्ष areata मे जगच्चेतम्यतारिणि ॥ @ हीं हं 
सत्रं हसस्त्री हसकलहीं cet तारिणि ब्रह्मतारिणि हसौ eae elt भी हीं रे 
परमे परमे परे घोरे घोरे महाघोरे घोरे घोररूपिणि Meat vat vei हं ह 
परमेश्वरि विवानन्दुपबरहमतारिणि श्री सः हीं सः फट् परमे शिवपयङे शुद्पडमा- 
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सनस्थिते सदजानन्वसुस्निग्धे oie मामुप्रतारिणी | नवताराः प्रविन्यस्य षडङ्ग 
विन्यसेत् पुनः ॥ पे कशी सौ ॐ हसस्तरी ¢ हीं स्त्रीं फट् स्वाहा शवयेऽवतु खङ्खो- 
त्पलघराभीतिधरा मैरवतारिणी पे छी सौः ६ णे कलहीं canes सङ्क af हीं 

हहींस्त्रीह्े at सौः मातङ्धिनि मोहिनि हीं of हप बञ्जवैरोचनीये gg 

प ह फट् स्वाहा हीं शिरसे पातु दैवि खङ्खोग्रतारिणि ॥ ॐ £ प wae भीं हीं हं 

स्त्रीं हं फर् off हसकहीं स हं हीं शिलां पाहि मम श्येपुरतारिणि हीं oft g of 

ही श्री पे वञ्जवेरोचनीये हं द्वं फट् स्वाहा वन्नतारे ममाङ्के wat Fal कवचं 
मम cate ca धीवज्नतारिणि ॥ ॐ हं हीं पे ह्वीं सौः नमो मातङ्कतारिणीभ्वरि | 

सवेमुखरश्जनि श्रीं स्वंसच्ववशङकरी स्त्रीं सवस्त्रीपुरुषवशङरि स्धैरिशङकरि हीं 
ह्वींहींहं हं हस्त्रीं सवंराजवशङ्करि aguas पे gf सौः नेत्रमण्डले सद्ा- 
स्थिता पाहि तारे mate विभ्वमोहिनि॥ ॐहींस्तरींदहंफर् at at at Eg 

हीं हीं दसौःस्त्रींहः फर् स्त्रीह हीं ॐ कालि कालि ॐ ॐ उ हः स्त्री हं ag aif 
क्षः Sa रूयः सहै हं सः नमो भगवति सस्फः प्रचण्डवालिके लडुशूरगदाधरे g 
हं ह ह सवंशक्तिधरे सर्वारिखूदनि रक्तमांसाशने भीमे खपेखटङ्कधारिणि मां 

va रक्ष विजये मम शत्रुन् चिनाशय विनाशय aagerafier निवारय aane- 
यक्षमूतक्नूरमावृभयं हन ष्माण्ड-मैरव-कषेत्रपाल-डाकिन्युरङ्मान् निवास्य निवारय 
खेचरान् ब्रह्मराक्चसान् ये at हिंसन्ति प्रत्यक्षं रृत्याद्रोहदस्य कारकाः परोक्षे वा तान् 

sae ज्वालिनि हं हन edt नय नय प्रमदंय प्रमेय प्रणाशय प्रणाशय शोषय शोषय 

भ्रु रु क्षी क्षौं घ्रं फट् करद्वयम् | कालिकामन्त्रतो न्यस्य गायष्या व्यापकं चरेत् ॥ हीं 
सत्री हं फण् cane frat हीं स्त्रीं हं परे नीरे विकरयदंर हीं धीमहि ॥ ॐ हीं स्त्रीं 
हं फट् पे सः ett तन्नस्तारे प्रचोदयान् मां पाहयुप्रतारिणि ॥ ॐ अक्षोभ्यः शिरः 

पातु सवदा क्षोभकारकः। पूर्वे ए हीं धीं ॐ मां रोचनः पातु सवेदा ॥ पे हीं 

oft ॐ पथिमेऽव्यात् सवेदा सिद्धिनायकः। रे हीं श्रीं हं फर् आग्येय्थां नामको 

मां सदाऽवतु | पेहींश्रींहं फर् नेत्यां मां पातु मामकः सदा। पेहींशीं 

हं फट् वायव्यां पातु पावकः। सदा पे हीं श्रीं हं फट् पेशान्यां तारकः पातु मां 

सदा । agate: पूवेदिग्भागे रे हीं off ॐ नमो नमो ब्रह्माणि रक्ष रक्ष हंसवाषिनि 

हंसिनि at dat हीं दसं स्त्रीं सः भसिताङ्कनिषेविते रश्च रक्ष महामाया हंसः 
सोऽदंस्वरूपिणी । आग्नेय्यां प हीं off at eli g फट् दं हीं नमो नमो मा 
safe वृषारुदे शरखदस्ते ममाभये हें हौ हं हीं श्रीं रक्ष रक्ष मां दस्मैरवमूषणे पे हीं 
धींडण्हींहंस्त्रौरपे नमो भगवति हींहीं कौमारि at cz रक्ष दक्षिणे शिजि 
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वाहने शख्िदस्ते पे हीं है चण्डभैरवमूषिते पे हीं भ्रौ हीं ह्व फट् ॥ ॐ ग्लौः नमो 
भगवति aed वारादि मां रक्च रक्ष qed age उन्मत्तसदिते विद्ये नैऋत्यां 
रक्षमां सदा। Hg wast rea: ae नमो नमो भगवति dorky श्नं 
हीं श्रीं गरुडवाहिनि वक्रायुधे मां रक्ष रक्ष पज ef हं सौः सः He मायासदलल- 
परिवत्तिनि क्रोधमेैरवभैरवि प्रतीच्यां रक्ष दैवेशि सव विघ्नान् निवारय पे हीं sft 

o at ft dt fi cal ate gist नमो नमो भगवत्यजिते रेन्द्रिगजराजोपरि- 
स्थिते वञ्जहस्ते है दसो aa वैरिविनाशिनि कपाङिसदहिते ca वायव्यां दिशि 
मांस्दा। पेहींश्रींॐ wis nz चांचींचें नमो भगवति oft चामुण्डे शव- 
TEA खटुङ्खायुधधारिणि हौ हीं हसं भीषणाल्ये उदीच्यां रक्ष मां सदा ही 
धींडं्टंहींञॐहींखींस्वरीदहं फट् नमो नमो भगवति म्टालक्िमि पद्मासन- 
संस्थिते परे पश्माथुधधरे ॐ हीं दृङ्की eat हसे हस्ती विभूतिद संहारभेरवानन्दै 
रेशान्यां पाहि मां सदा। Teak हेतुकः पातु gad dg we at eat |: 
फर् आग्नेये जिपुरान्तकः at हं याभ्ये पे वं वहिवेताङः पातु मां भयाद वक्षिणेऽ- 
व्यादभ्िनजिहःएेअंकतं ने्तपवमे हंहींक्रं्कांभ्र ate area: arg at 

Sql वायुकोणे पं मं हं मतयो भैरवोऽवतु। उदीच्यां एं ए हं फट् एकपादः 
सदाऽवतु एे भीमा मां पातु भीमवटुक पेशान्यां पातु मां सदा । ॐ तार तारे 
महार Sarre भयतारिणी | wat श्रींज्ींष्ुकों वं at टँ वज्नाष्मास्ाणि 

nda Aaa द्रावय हीं हः कहकह विमोडय eater दसस्त्रीं फट् endear 
पाहि तारिणी ॥ ॐ तारे बं विश्वतारे हीं स्त्रीं वारुणतारिणी। af at a at 
अन्न्यस्त्राणि स्तस्मय द्रावय दरुतं परिवत्तय कतेयाशु arated विदार्य सङ्खोचय 
aaa स्त्रीं सवेशत्रुन् विनाशय अग्न्यस्त्रेभ्यः पादि मां त्वं वहिस्तम्भनतारिणी ॥ 
ऋ हीं तारे महातारे कार्दण्डविनाशिनि हं क्रों यं क्रों cant फट् वण्डास्ाणि 

निवारय भञ्जय श्रोरयथ gs छिन्धि छिन्धि विपारयास्त्रं स्तम्भय स्तम्भय af हीं 
याम्यास्त्राद् रक्ष तारिणी ॥ ॐ at हीं ज्रीं विष्णुतारे सवांखुरविदारिणि असुरा- 

सत्राणि सर्वाणि निवारय विदारय भश्चय Aza ged ada sled दुह सर्वासुर- 

प्रररणेभ्य भाः YA Gea हं aata विदारिणि at at a dts फट् eet: 
इृत्याद्रोहं प्रणाशय मायाव्युहं विदारय at ्रासिनि at रक्ष भाुरास्तरेभ्य bake ॥ 

ठ हीं्रींहंमदातारहेहःक्रोवंक्रोंवं करोँक्षु क्षी वषट् उवट अवल शिनि aft 
दुषटग्रहमयापहे हं फट् स्वाहा वरुणास्त्ररत्याद्रो्टान् निवारय शोषय क्षोभयं 
weet फट् भिन्दि भिन्दि विलोपय भाप्यदुगां भापदोऽष्मान् दुगे दुगे रक्षिणि पफ 
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स्वाहा मां पश्चिमे पात् धीदुर्गोत्तारिणी तु या॥ ॐ हीं श्रीं भीमतारा या war: 

गिरिवराश्रया। महाकटा महाघेगा महाधीरा महावला । हां हां eat eit 
महोच्छुष्मा बाधस्त्राणि विनाशय । धुं धुं धूमावति fee saa द्वाषयाऽदहितान् 
आधारतारिणि छिन्धि समीरास्त्राणि मे रिपोः॥ ॐ हीं हं वञ्रवैरोचनीये 

घञ्चतारिणी हं हं फट् स्वाहा है स्कीं गवां चूर्णय भञ्जय यक्षासत्राणि यद्चमायां 

aft द्रावय at विमोचय उदीच्यां रक्ष मां दैवि परितो वन्नतारिणि। ॐ हीं स्त्रीं 

at स्त्रीं कालद्दरशक्तितचवस्वरूपिणि हं हौ क्षौ महातारे तारिणि शरह्मस्वरूपिणि 

प्रचण्डे प्रमथास्त्राणि भज्य हीं हः लण्डय रौद्रकृत्यापशनुप्रान् प्रमथान् सपंराक्ष- 
सान् ब्रह्मरक्षसवेतालायुत्सारय निवारय स्व्रास्त्रेभ्यः सदा पाहि at त्वं प्रचण्ड 
तारिणी॥ oe amt ॐ हंसः of सोहं क्रों वषर् दङ्की agi cast 
फट् हं स्त्रीं ब्रह्मोप्रतारिणि द्रुतं ब्रहास्त्राण्युपशान्तिं त्वं नय विश्वात्मिके शिवे 
वेदोदिताः क्रियाः सर्वाः छृत्याद्रोहफलप्रदाः। ये मामुद्दिश्य कुवन्ति तांस्तान् 
दिंसन्तु हिंसकान्। प्रचण्डतारिणी चक्रभीत्या क्रोधाग्निधषिताः॥ ॐ हीं स्त्री 

ह हसस्त्रीहींगांगीगंगेंगौगः aad हीं ots सुपर्णे at अम्बान्तां 

eel tet: हंसः सोहं नागवाणान् हन सदेन at द्रीं ही sa स्त्रीं हसस्त्रीं लें छे 
a: ताक््यतारिणि विषसपंभयास्त्राणि संहराखिरुभीतिहेतिनागपाशान् ects 
देवि श्रीताक्ष्यतारिणी | इति शत्रोरस्त्रदुगं निराङ्त्य विशुद्धधीः | पठेदिमं महामन्त्र 
स्वमी तिषिनाशनम् ॥ ॐ दसौ aad कलहीं हसस्त्रीं फर् नरान्त्रमालाभरण- 

भूषिते महाकौलिनि महात्रह्मवादिनि महाधनोन्मादकारिणि महाभोगप्रदै अस्म- 
दीयं शरीरं वन्रमयं कुरु कुठ दुजेनान् हन हन महीपालान् क्षोभय क्षोभय परचक्रं 
भञ्जय भञ्जय जयङ्करि गगनगामिनि यमल्वस्युं हयमलवययुं भमख्वरयुं शमलवरयुं 
क्षमर्वस्यूं भमलवरयुं हसक्षमलवरयुं सदक्षमलवरयूं da: सोहं हं हीं स्त्रीं हसौ 
वदरी त्रां त्रीं त्रं भय श्रौ अः श्रीमतूकुत्टुकतारिणी सवत्र मां रक्ष Ta स्वाहा ॥ 
ॐ हीं स्त्री off हीं महादेवि अश्वारूढा जयप्रदा वाहनानि पातु नित्यं मम सवाथ 
साधिनी। dF सुरेखे देवि दं हं फट् रथं ममाऽवतु cas रे At रक्षिणि 

हं फर् परमानन्वतारिणि ॥ ॐ हं पुष्पकेतु cama गतागताय सम्यगुदितायै 

wags उदितादित्यमण्डलवर्तिन्यै नित्यच्चैतन्योविताये हीं श्रीं पर 

ज्योतिस्ताराये हं फट् स्वाहा हीं ज्योतिस्तारिणि fea छेदनि मे ध्वजं सषा 
रशत रश वैरिप्षान् क्षयं कुठ नमोऽस्तु ते ॥ ॐ st कामाकरषिंणी at पातु स्ार्थ- 
खाधिनी तेजभाकर्षिणी बुद्धधाकर्षिंणी शानाकषिंणी चि्ताकरपणदेषी च मोहा- 
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कर्ष करूपिषी तपभाकर्षिणी शस्त्रकषिंणी भूताकषिणी वाहनाकर्चिणी मन्त्रा- ` 

क्षिणी सेत्राकर्षिणी दुर्गाकर्षणरूपा च रल्लाकषेणङूपिणी ॥ अहङ्काराकषिणी ख 

योगाकर्षणरूपिणी । विद्याकषेणरूपा च धद्धाकषणरूपिणी ॥ भजभाक- 
बिणी चैव स्तम्भिनी मोहिनी तथा । व्राविणी क्षोभिणी चेव वशीकरणरूपिणी ॥ 
भाकर्षिणी सम्मोहिनी पञ्चवाणेभ्वरी परा । सवपा महातारा समरे पातु मां 

सदा ॥ अरण्ये प्रान्तरे भीमे facet जलष्टवे। वराभयाम्भोजहस्ता पातु 

मामुप्रतारिणी ॥ विषमे age घोरे कान्तारे tars) खङ्ाम्भोजधरा देवी 
पातु at दुगेतारिणी ॥ सिंहन्याघ्रसमाकीर्णे कानने भीषणाल्ये। dtager 

पातु fret खङ्खखपेरधारिणी ॥ समायां शास्त्रवादे तु रिपुसंधसमाङ्रे । सुष्ठि- 
यन्त्रितहस्ता भां पातु नीरुखरस्वती ॥ खवा प्रत्याङीदपदा शवासनगता शिवा । 
मुस्ता eye दैवी सद्यः स्तम्मयतेऽखिलान्॥ क्षरत्पीयुषकछिका सौग्यस्मेरा- 
श्बुजानना। रोगेभ्यः पातु at नित्यं देवी याऽस्रततारिणी ॥ प्रमथेभ्यः पिशा- 

येभ्यो राक्षसेभ्यो ब्रह्ादपि। ब्रह्मराक्षसवेताल-कष्माण्डादिभ्य पव च ॥ सव्र 

wa मां वैषि सिंहास्याह् भूततारिणी ॥ ॐ पूर्वस्यां दिशि चाग्नेये दक्षिणे ara 

तथा ॥ वारुणे चेव वायव्ये कवेर aia, ferenta सर्वेषु रन्ध्रदैशेषु 
च क्रमात् ॥ कत्तेखपेधरा वेवी पातु मासुप्रतारिणी | सेन्थानि वाहनान्धेव गजा- 
भवादीनि मेऽवतु ॥ उश्रापतूतारिणी वैवी सवेमङ्गलदायिनी । गोत्रं भित्राणि मे 
रक्ष Galt: प्रणयशाखिनीः॥ महोग्रतारिणी पातु सवंभीतिविनाशिनी ॥ ॐ 
हङ्ारवीजोद्ववे रोलजिहे agit! कततल्पधरे उग्रे smn? नमोऽस्तु ते ॥ 
आकाशनिख्ये तारे stat ब्रह्मवरादिनि। सिद्धानां ght qe नमस्ते ate. 
तारिणि॥ सर्वत्र रश्च मां दैवि भयेभ्यश्चोग्रतारिणि। प्रसादावुग्रताराया नमां 
हिंसन्ति हिंसकाः ॥ ॐ षी हीं हं स्त्रीं हसस्त्रीं स्फुर स्फुर सस्त्री फट् भ्रस्फुर 
प्रस्फुर स्त्रीं हीं चट चर हं हीं रीं सकरी saz प्रचर हं हीं कह कह aff क्षीं क्रो 

हं वम षम स्त्रीं हं मे रिपून घातय घातय हं फट् at कों ठः aft सः दसक्षमलवरयुं 

हसक्षमलबरयीं gaan दसौ सहं हंसः até gat सोहं aay मेऽवतु 
तारिणी । पातु मे सर्वदा नित्या सवेमन्त्रप्रबोधिनी । ओरी सुन्दरी काटी 
मातङ्गी छिन्नमस्तका ॥ नीलसरस्प्रती चेति मन्त्रषरूकमुदाहतम्। इति ते कथितं 

वत्स कथितं दैषतुरंभम् ॥ श्येलोक्यविजयं नाम ब्रह्ममन्त्रं विग्रहम् aaa 
कवली yen भावयक्षश्रतारिणीम् । भाधारस्थां परां शक्तिमाकच्यानीय यज्ञतः ॥ 
षड्ङ्गसद्ितां मूध्नि परानन्दे निमीव्य al सहजानन्वजं तेज आत्मामेवेनं 

५१ 
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भाषय ॥ शिवोऽहं भैरवश्चा्ं नित्यानन्वो ऽहमण्ययः | संहर्ता ऽहं रिपूणां वै महोप्र- 
तारिणी mei सवेशक्तिमयो ब्रह्मरूपोऽहं तारिणीमयः। इत्यात्मानं भाष- 
यस्त्वं मन्त्राण्यरिषु योजय ॥ ब्रह्ममन्त्रं स्मरन मन्त्रतेजोभिरञ्ज्वलान्यपि । दहयन्त्य- 

पिर्ान्येव स्वशुष्कान्यनलो यथा ॥ ब्रह्ममन्त्रैः पुरं scat यो जपेत् तारिका- 

ma) कवचं वा तारिकायास्तस्य सिदिमषेद् धुवम् ॥ छ st हीं पे gt af 
कपईलहीं हसकहलहीं anedt स्त्रीं पे mt हीं हं भ्रीमदेकजटे ब्रह्मपोडशी- 
स्वरूपिणि त्रिषुरखुन्दरि हीं श्रीं हवं फट् sated? स्त्री हं नीलसरस्वति महा- 

तारे eater प्रयच्छ छ हीं at at स्त्रीं फट् स्वाहा | 
अथ GAT 

अथ यन्श्रवरं वक्ष्ये यद धृत्वा कवयी भवेत् | 

षट्कोणं विन्यसेदावौ मध्ये मूलं तु षिन्यसेव् ॥ 
तारमन्तर्गतं कुर्यात् ससाध्यं रञ्जयान्वितम् | 

षट्कोणे HAI च कोणक्रोड़े च FeAl 

Haters ताराः TS वर्गाश्च सस्वराः | 

प्रणवग्रथितान् वर्णान् बाह्ये तेनेव भुद्रयेत् ॥ 

शङ्कां प्रणवैः कयादु दिगदशान्तेऽथ बीजकान् | 

शेषान् sofa कोणसंस्थान् श्यद्लान्तेषु तारिणीम् ॥ 
योजयेत् तहुबदहिः TH षोडशारं तदन्ततः | 

कामवाणमन्त्रव्णेः केसराणि तु वेष्टयेत् ॥ 

नसिंहकोडताराण वेष्टयेत् पत्रमध्यमान् | 
तहुबहिः शङ्खा कायां कञ्जया तत्र तारिणीम् ॥ 

योजयत् भ्रत्यर्णभेदैः कलामिविंजयोत्सुकः। 

बहिः कूर्यादन्तपत्रमष्जं प्राणान्वितच्छदम् ॥ 

जयताराषीजयुकतं SAL जयशब्दतः | 

ताराबीजग मितं स्याञ्जयबीजं निरामयम् ॥ 

कालीमालामन्तरवये-वेषटनं कूचश्हुखम् | 
भूषिम्बत्रितयं कुर्यादा्े पद्मान्तकादिकान् ॥ 
तारोपेतान् कोणमागे कूर्जान् क्षार्णान् सज्ञातिकान् | 
तदुबदििंगस््रतारान् सिखमन्तरमुवाहतम् ॥ 
इन्द्रादीनां मनून्. बा कुर्यात् फकारगिंतान् | 



QAR: 

तदुबदहिः कवचं योज्यं लिखेहु गन्धाष्टकैः सुधीः | 
मूजेत्वचि Garret रिलेद्धेमशलाकया ॥ 
पीतकौरोयवस्त्रेण रक्तवस्त्रेण वेष्टयेत् | 
गन्धाष्टकेन संलिख्य लाक्षया वेष्टयेत् पुनः ॥ 
स्वर्णमध्ये स्थापयेत् तत् सप्तावरणसंयुतप् | 
वैवतामेवतः पूज्यं जीवन्यासपुरःसरम् ॥ 

होमं sate त्रिमध्वक्तैरष्ोत्तरसदस्रकम् | 
स्ख तु जपेत् तत्र qe साध्यसमन्वितम् ॥ 

Te सम्पूज्य विधिवहु गोमूस्वणाम्बरादिभिः। 
सन्तोष्य तत्करा श्रां ATTA यतमानसः ॥ 
AAA: सवदेवानामस्ुराणां मवेहु धुवम् | 
इदं यन्त्रं महावीयं faced शवभीतिहम् ॥ 
बाहुस्थं जयदं युद्धे कण्टस्थं विश्वमोदनम् | 
हृदिस्थं कामदं नाभौ स्तम्भनं रोगनाशनम् II 
मुष्टिस्थं aanee जयदं काण्डवारणम् | 
शिखास्थं शस्त्रसङ्खानां वारणं नात्र संशयः ॥ 
यस्य मूधिनि महाबाहो कवचं ब्रह्मसम्मितम् | 

न तस्य गात्रं छन्तन्ति रणे शस्त्राणि कानिचित् ॥ 
ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तं gat विमुखान्थपि | 
यान्ति निवीयंतां aca सत्थं सत्यं वदाम्यहम् ॥ 
भैरवा यातुधानाश्च राक्षसा ब्रह्मराक्षसाः। 

छायां तस्य न aged किं पुनस्तस्य विग्रहम् ॥ 
वप्रिणः safer: क्रूराः सिंहव्याधादयस्तथा। 
तं gar तु पलायन्ते तेजसा भयपीडिताः ॥ 

न तत्पीडां प्कुवेन्ति प्रहा नागा षुरादयः। 
सिद्धगन्धवंयक्षाद्या विद्याधरमहोरगाः ॥ 
wears तस्य केचिहु ये कर्वन्ति स्वतःपरेः | 
तांस्तानेव हि खादन्ति उग्रताराप्रभाषतः॥ 

श्रुतां तस्य धे ger: कुवन्ति विग्विदिक्स्थिताः | 
आत्मकोपाग्निना दग्धाः प्रणश्यन्ति सबान्धवाः ॥ 

voy 
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seater: शमं यान्ति साधकस्यास्य दर्शनात् | 
मुच्यन्ते रोगिणो रोगेविंषमप्यशुतायते ॥ 
येनेदं धायते quat कवचं चक्षखंयुतम् | 
तं gar दशाः सवे प्रणमन्ति ससिद्धयः॥ 

ये केचिच्छन्रवस्तस्य sat राक्षसमानिनः। 

पतन्ति पादयोस्तस्य उघ्राकंषिंतमानसाः ॥ 
सागराः स्थलतां यान्ति वहिगंच्छति शीतताम् | 
गिरयः समतां यान्ति तमो भास्वरतां व्रजेत् ॥ 

प्रचण्डाः सौम्यतां यान्ति साधकस्यास्य TAT | 
यः पठेत् कवचं दिव्यं महोभ्राया इदं शुभम् ॥ 
मन्त्रसिद्धिभवेत् तस्य पुरभ्व्यौ पिना दतम् । 
सिद्धयोऽष्टौ करस्थाः स्युदेवीपुत्रोऽयमीरितः॥ 
धर्माथेकाममोक्षाणां भाजनोऽयं न संशयः | 

चिताधूमं यस्य पश्येत् कवची पयंटन् भुवम् ॥ 
सोऽपि मोक्षमवाप्नोति का कथा सिद्धिमागताः | 
यस्मिन् यज्ञे प्रयात्येष ब्रह्मवमं विभूषितः ॥ 
दशनात् तृषिमायान्ति पितरः साग्नयः सुराः | 
नारिष्टं तत्र दुभिक्षं धमेव्यतिक्रमो नहि ॥ 
यत्रास्ते कवची शुद्धः सदा जपपरः सुधीः | 
पटित्वा कवचं यस्तु पुष्पाञ्जलिं दवाति वै ॥ 
नमो महोग्रतारायै पूजा वर्षायुतं फलम् | 
waa केन तष्टा सा उग्रापत्तारिणी शुभा ॥ 

महाविद्योपासका ये ते पठन्ति शुभेच्छया | 
अन्ये भक्तथा धारयन्तु ते चाप्युवन्ति तत्फलम् ॥ 

या स्त्रियो भाग्यतो लब्ध्वा धारयन्ति et महत्। 

कवचं तत्प्रभावेण दिष्यान् पुत्रान समाप्चुयुः ॥ 
सोभाग्यं विपुलं भोग्यमारोग्यं स्वं सम्पदः | 
प्राप्नुवन्ति जयपराः साक्षाद् दैवीति सोच्यते ॥ 

ध्तीदं कवचं वत्स कथितं तव भक्तितः | 
मम प्राणाधिकं ह्येतद् गोप्तव्यं तत् प्रयतः ॥ 
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राज्यं देयं शिरो देयं नेवं Sera । | 
न कस्मेचित् प्रदातव्यं सत्यं सत्यं शिखिध्वज ॥ 
त्वं मे प्राणाधिको यस्माहु दैवानामपि रक्षकः | 
अतस्ते गदितं वत्स सावधानं तु साधय ॥ 
अनेन कवची पूं त्रिपुरं जितवानहदम् | 
तारकाख्यं ज्धानोप्रं संहराऽनेन afar: ॥ 

श्रीभैरव उवाव- 

इति ब्रह्ममयं दिव्यं कवचं शङ्करोदितम् | 
सम्प्राप्य कात्तिकेयस्तु जघान तारकासुरम् ॥ 
इदं गुह्यं मया दैवि कवचं प्रकरीङ्तम् | 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव भैरवि ॥ 
अश्वमेधसहखाणि राजसूयशतानि च | 

कवचस्य समं नेव ये चाऽन्ये क्रतुकोट्यः II 

ब्रह्महत्यां सुरापानमगम्यागमनं तथा | 

सकृत् रुतं दृहत्याशु यथा्चिस्तूलराशिकान् ॥ 
तारिण्याः काटिकायास्तु यः कथित् साधको भवेत्। ` 

aaten कवचं daa सिद्धिमधिगच्छति ॥ 
अपि कोटिजपेनैव सुप्रीता देवता भवेत्। 

यथा तारया तथा काली या तारा सेव कालिन्ना | 

उभयोनेहि भेदो ऽस्ति कवचस्यास्य धारणे | 

्रि्शदुलमयं दिव्यं कवचं ब्रह्मसम्मितम् ॥ 
धारयेद् यस्तु विधिना शुरूपूजापुरःसरम्। 

तस्य प्रीता तारिणी स्थात् सिद्ययस्तु करे स्थिताः ॥ 
गोभूदहिरण्यवस्त्रा्यैः सन्तोष्य शुरमात्मनः | 

गृहीत्वा कवचं दिव्यमभिषिऽ्चेच्छिवोदितैः ॥ 
अघोरा्महामन्त्रैरापदुदधरणेन च | 
भूकेन च सुरास्त्वाध्गुटिकाममिषेचयेत् ॥ 
पञ्चामृतेः पञ्चगव्यैः स्वणादिपात्रमध्यतः। 

स्थापयित्वा ऽ्येद्धीमातुपवारैर्दाहतेः ॥ 
पुरञ्धरणमेतस्य शता्धेनोपपदयते । 
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यथोक्तकुण्डे विहिते स्थापयित्वा हुताशनम् ॥ 
agra त्रिमधुयुक्तवित्वपत्रेः सवजुकौः | 
अष्टोतचतरसदसस्तु सम्पातः सेवयेदिदम् ॥ 
शान्तिमन्त्रः समभ्यच्ये धारयेहु थतमानसः। 
ag यदु वाञ्छति तत् सवं प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥ 
इति निगदितिमाद्यं तारिणीवमं दिव्यं 
कवचमतिसुगुप्तं धारयेद् यस्तु भक्तथा | 
शिवमय उदगीशो(?) ब्रह्मताराप्रसावात् 

त्रिभुवनजयलक्ष्मीस्तस्य हस्तस्थितैव ॥ 

IMMA ताराकल्पे ब्रैलोक्यविजयं नाम Hast सम्पूणेम् । 

अथ सामान्यतो यन्त्रखिखनपरकारः 

कालिके--दसरौयेन्त्रस्य जीवः स्थान्मध्यबीजादधो न्यसेत् | 
हंसः सोहमिति प्राणश्वेशान्या दिक्रमाद्लिखेत् ॥ 
इ नेत्रे न्यसेत् पावे Soi NT तथेव च । 

विशेषो.ऽष्दखादौ तु गायज्रीरेखनं स्मरतम् ॥ 

इत्यर्णान् यन्ञ्रगायच्याः प्रतिपत्रं त्रिशो faa 

aa रेलावक्षाशेष प्रतिष्ठा प्राणदां टिखेत् ॥ इति ॥ 

तन्त्रान्तरेऽपि-- यन्त्रस्य हदयं बिन्वुयुतं च sad स्परत् | 

हंसः सोहं प्राणजीचौ यन्त्रे Seal प्रयत्नतः ॥ 

दसो विंसगसंयुक्तौ यन्त्रान्तविंलिखेह् बुध ॥ इति | 
त्त्रगायत्री यथा--यन्त्रराजाय विदुमहे वरप्रदाय धीमहि तन्नो यन्त्रः प्रचोदयादिति। 

वाम्रकेभ्वरतनत्रे- 

अथ यन्छ्रसस्कारः 

मेरव्युवाच- 
चक्रभेदो महादेव त्वत्प्रसादान् मया धुतः | 

इदानीं भरोतुमिच्छामि प्रतिष्टाकमंनिणंयम् ॥ 
धीशङ्कर उवाच- 

शणु दैवि प्रवक्ष्यामि जगत्तारिणि कोिनि । 

तस्योहुयापन-कमांड्-सवेवणे-विनि णेयम् ॥ 
स्नात्वा सङ्कल्पयेन्मन्त्री गुरोरचेनमाचरेत् । 
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गुरुमन्त्रेण विकिलेदु यन्तरं स्वणेशलाकया ॥ 
पञ्चगव्यं ततः कृत्वा शिवमन्त्रेण मन्त्रितम् | 

तत्र चक्र क्िपेन्मत्री प्रणवेन ame ॥ 

AAT तच्चक्रं स्थापयेत् स्वणंपीटके | 

पञथचामरतेन दुग्धेन Masa जलेन च ॥ 

स्नापयेच्चन्दनेनाऽपि कस्तूरीकुङमेन च | 
दारकैः कलशेदेवि भष्टभिर्वारिपूरितैः ॥ 
कषायजटसम्पन्नः स्नापयन् मन्त्रमुश्चरन् | 

तत उत्तोल्य तदुयन्त्रं स्थापयेद्धेमपात्रके ॥ 

यभ््रराजाय विद्महे महायन्त्राय धीमहि | 
उश्चरेवेतवन्ते तु तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात् ॥ 

VIET यन्त्रं कुशाग्रेण Tsay चाभिमन्त्रयेत् | 
अष्टोत्तरं शतं दैवि दैवताभावसिद्धये ॥ 
आत्मशुद्धि ततः इत्वा TATA यजेत् | 
तत्रावाह्य महादेवीं जीवन्यासं च कारयेत् ॥ 

फलताम्बुलनेवेीरदेवौं तत्र समचयेत्। 
पद्सूत्रादिकं qarg वस्त्राछडरणादिभिः ॥ 
BHC चामरं घण्टां यथायोग्यं महेश्वरि | 
स्ंमेतत् परयत्नेन दद्यादात्मदिते रतः ॥ 
ततो जपेत् सहस्रं च सकरठेप्तितसिद्ये | 

बलिदानं ततः छृत्वा प्रणमेद यन्त्रराजकम् ॥ 
अष्टोत्तरं शतं हुत्वा सम्पाताज्यं विनिःक्षिपेत्। 
हेतिसम्पातरीस्या तु गुरः ad समाचरेत् ॥ 
गुरवे दक्षिणां द्वा यथाशक्तथा विसजेयेत् | 

अथ कोन्यवलिः 
दक्षिणाम ततिः- पूर्वा बखिदानं तु gatg विघ्नोपशान्तये | 

दिविधो बलिराख्यातो राजसः साक्विको वुधैः ॥ 
राजसो मांसरक्तादु यः फलन्रयविमूषितः। 

मधुपायखसंयुक्तो मधुरत्रयखोलितः ॥ 
arferat भांसरहितः शेषमन्यत् पुरोक्तयत्। 

Bod 
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ब्राह्मणो नियतः शुद्धः सास्विकं बलिपमराहरेत् ॥ 
बलिहोमक्रियाथं दि विना पात्रं न सिध्यति | 
arate: पूर्णपात्रं तन्मध्ये निक्षिपेद् बलिम ii 

नरसिंहपुराणे--आर््रामलकमानेन कर्याद्धोमहविर्बलीन् | 
च्येपुरपद्धत्याम्-बल्यन्ते छागरबद्िं तथा मेषं सुरेभ्वरि | 

TAN सवेकालेषु सवंकामाथेलिद्धये ॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये माहिषं बलिमाहरेत् | 
जयाय सवंकामाय दैवीलोकािसिद्धये ॥ 
aaa ye पशं संस्नाप्य मन्त्रतः | 
दैव्यत्रे स्थापयित्वा ऽर्योदकेः सं्ोक्षयेत् ततः ॥ 

अस्त्रमन्त्रेण संरक्ष्य कवचेना ऽवगुण्ठ्य च | 

मूलमन्त्रं समुच्चायं घेनुसुदराखतीकृतम् ॥ 
गन्धयुष्पाक्षतेः सम्यक् परिपूज्योपवारकैः | 
कर्णे तस्य पटन् मन्त्रं पशुपाशविमोचनम् ॥ 

@ पशुपाशाय विद्ये विध्रकर्णांय धीमहि तनो जीवः भ्रवोद्यात् | 
गायत्रीयं समाख्याता पशुपाशविमोचिनी । 
इमां पटेदु दक्षकर्णे तस्य मुक्तिप्रसिद्धये ॥ 

CARA 
ततः AF AHL मन्त्री मन्त्रणा ऽनेन दक्षतः | 
तारं च भुवनेशानीं कालियुग्मं aarfseq ॥ 
घन्रेभ्वरिपदं agers ततः परम् । 
डेन्तां हदु वसुयुग्मेक संख्यवर्णो Aga: ॥ 
अनेन गन्धपुष्पाचैः GMAT बुधः। 
ततस्तस्य भुष्िदैरो मध्ये वात्र यथाक्रमम् ॥ 
गन्धपुष्पाक्षतेमेन्त्री मिथुनत्रितयं यजेत् | 

घागीशीसदितो ब्रह्मा लष्ट्मीनारायणौ तथा ॥ 
उमामहेश्वरौ चेति संप्रोक्तं मिथनत्रयम् । 
ततश्चाऽनेन मन्त्रेण तं ARAMA ॥ 
क्ङ्गायाऽखुरनाशाय शक्तिकायाय तत्पर | 
पशुष्छेधस्तया शीप्रं AAT नमोऽस्तु ते ॥ 
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ततस्तु ताघ्रपात्रस्थ-कुशाक्षतजलादिकम्। 

DEAT TAS सङरप्य पशुमुत्सजेत् ॥ 
गृर्हीस्विाऽक्चषततोयादि पशोः शिरसि संत्यजेत् | 

ततस्तेनैव GFA मूखमन्त्रेण साधकः ॥ 

पशुच्छेदं spate स्वयं देवीमनुस्भरन् ॥ 

बलिमस्तकपतनफलम् 
दक्षिणे पतिते बुद्धिवामभागे च निन्दितम् | 

सव्ये तु पतिते 32 देवीमन्त्रं स्मरेदु बुधः ॥ 
ततः कुण्डादिके हूत्वाहुतिमिदेश्पञ्चभिः | 
शमयेद्धूृतेरदोषिं बकिरक्षणलक्षितम् ॥ ` 

श्रीक्रमसंहितायाम् —aaacd बङिं द्धान्न हन्यादात्मना पुनः | 
न हिंसेदखिखान् जन्तून न हिंसेदु बीर्वन्दितान् ॥ 

स्वहस्तेने बलिं दथादतो हिंसां fasta | 
यदि हन्यात् भ्रमादेन रौरवं नरक जेत् ॥ 

दतत्प्रायश्ित्तं तु-सवं भुक्त्वा जगदूत्वा दुर्गो नत्वा विमुच्यते | 

arerate: 
कालिकापुराणे-साधकेवंखिवानेषु We: सवेषुरस्य तु । 

पक्षिणः कच्छपा ग्राह्या मत्स्या नवविधा srr: ॥ 

feat गवयो गावश्छागो TALT शकरः | 
agar रृष्णसार्च गोधिका सरभो हरिः | 
शाद रुश्च नरश्चैव स्वगात्ररुधिरं तथा ॥ 

चण्डिकामैरवादीनां aaa: परिकीत्तिताः। 

बलिभिः साध्यते मुक्तिबेलिभिः साध्यते दिवम् ॥ 
बलिदानेन सततं जयेच्छन्रुन् नृपान् नपः। 

मत्स्यानां कच्छपानां च रुधिरः सततं शिवा ॥ 

भासकं तृप्िमायाति ग्राहै्मांसांस्तु stare | 

सगाणां शोणितैदवी नराणां च विरोषतः ॥ 

SAG मासानवाप्नोति वृत्तिं कल्याणदा च सा। 
गोगोधिकानां रुधिरेवाधिकीं तपिमाप्युयात् it 
ृष्णसारस्थ दधिरेः शरकरस्य च शोणितैः | 
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पराप्नोति सततं दैवी वृतिं दादशवारधिकीम् ॥ 
अजाषिकानां रुधिरः पञ्चविंशतिवाषिकीम् | 
महिषाणां व शङ्गा(छागा)नां रुधिरैः शतवाधिंकीम् ॥ 
वृ्िमाप्नोति परमां शावूलरधिरेस्तथा | 
सिंहस्य सरभस्याऽथ स्वगात्रस्य & शोणितैः ॥ 
दैवी कृपिमवाप्नोति सहसरं परिवत्सरान् | 
मांसैरपि तथा वृत्ती after यावती ॥ 

छृष्णसारस्य मांसेन तथा AFA चण्डिका | 
वर्षान् पञ्चशतान्येव तुपिमाप्नोति निथितम् ॥ 

रोहितस्य तु मत्स्यस्य मांसेबारधीणसस्य च | 
तुपिमाप्नोति वर्षाणां शतानि ज्ीणि चण्डिका ॥ 

नीलग्रीवो रक्तशीषेः रष्णपाद्ः fares: | 

वार्ध्रीणसः स्यात् पक्षीशो दैव्याः शम्भोरपि भियः॥ 

नरेण बलिना दैवी ane परिवत्सरान् | 

तत्तिमाप्नोति कामाया भैरो मम रूपधुक् ॥ 

मन्त्रपूतं शोणितं च पीयूषं जायते रदा | 
मस्तक चापि तस्याति मांसं चापि सदा शिवा ॥ 
तस्मात् TATA TITY aes: शीष च रोदितम् | 
अमन्तरपूतं ag दत्तं दातुः सधे षिनाग्त् ॥ 

भोज्ये eta च मांसानि नियुज्जीयाहु षिचक्षणः। 

पूजासु नाम मांसानि वयादु वे साधकः कचित् ॥ 

ऋते तु छोदितं शीषेम्तं तत् तु जायते | 
कूष्माण्डमिश्षदण्डं च मदयमासवमेष च ॥ 

पते च बलयः प्रोक्तास्तृतौ छागसमाः स्मरताः | 

वनदर्ासेन क्या वा Sqr सुख्यमुच्यते ॥ 
quarter धेचु-क्रकव-शङ्कुलामिस्तु मध्यमम् | 

( भसिधेनुः स्वल्पलङ्गः शङ्कुला षक्र क्री ॥ ) 
्षरशुष्यमस्कशचेवाऽधमं परिकीततितम् । 

पम्यो ऽन्यैः शक्तिबाणाेषे लिश्छेधः कदापि न ॥ 

नात्ति दैवो बिं तं तु दाता ृ त्युमवाप्नुयात् | 
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हस्तेन छेदयेदु यस्तु प्रोक्षितं साधकः पशुम् ॥ 
पक्षिणं घा ब्रह्महत्यां समाप्नोति खुदुःस्ाम् | 
नामन््य ag तु बलिं नियुञ्जीत विचक्षणः ॥ 
ङ्गस्यामञ््रणे मन्त्रा यावन्तः कथिताः पुरा | 
महामायाबलौ ते षे योज्यास्तत्रोदिता बुधैः ॥ 

चङ्गनन््ः 
दिः कालीति ततो दैव्या वचेश्वरिपदं तथा | 
ततोऽनु रोदद्ण्डाये नमः शोषे नियोजयेत् ॥ 
सम्पूज्या ऽनेन मन्त्रेण खङ्गमादाय पाणिना | 
कालराष्यास्तु मन्त्रेण तं खङ्मभिमन्त्रयेत् ॥ 
नैत्रबीजस्य मध्यं तु दिरावृत्य प्रयोजयेत् | 
ततस्तु काटीकालीति विकटवेशरे करालिनि ॥ 
हान्तादीनां तृतीयेन स्वरेणैकावरेन वे ॥ 

योजितो नादबिन्दुभ्यां at तत्पश्चान् नियोजयेत् | 

फोत्कारिणिपवं पश्चात् खादय ऊेदयेति च | 
सवे वुषटानिंति ततो द्विमांरय लुलापक्षम् ॥ 
aga छिन्धि छिन्धीति aa: किल किठेति घे | 

ततश्चिफि चिकीत्येवं ततः पिष पिवेति च ॥ 

ततो रं रुधिरं चेति ent ent फिरिकिरीति च। 
कालिकाये नम इति कालरश्यास्तु APART ॥ 

इत्यनेन तु wae करवालेऽभिमन्त्िते। 

कालरात्रिः स्वयं तस्मिन् प्रस्ीदत्यरिहदानये ॥ 

ततो दैवतामुदिश्य काममुदिश्य चात्मनः। 

छेदयेत् तेन aga बलि पूवसुलं त॒ तम् ॥ 
अथ seared तं स्वयं पूर्वाननस्तथा | 

पूर्वोक्तान् सेन्धषादींश्च रक्तं तस्य नियोजयेत् tt 
उत्तराभिमुखो भूत्वा बलिं पू्वसुलं तथा | 
farted साधकः पश्चादिमं मन्त्रमुदीरयेत् ॥ 

पशुस्त्वं बलिरूपेण मम भाग्यादुपस्थितः। 

प्रणमामि ae: सवेकपिणं बलिकरूपिषम् tt 
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चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुरापदुविनाशनम् । 
चासुण्डावदलिरूपाय aa qed नमोऽस्तु ते ॥ 
ANTS पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वथस्भुषा | 
अतस्त्वां धातयाम्यद्य तस्मादु यज्ञे वधोऽवधः ॥ 

दमं देहं परित्यज्य भूत्वा दैववपुधेरः | 
मोदस्व प्रमथैः साधं याव दिन्द्राश्चतुदंश ॥ 

a at श्रीं इति मन्त्रेण तं afe मस्त्यरूपिणम्। 

चिन्तयित्वा न्यसेत् ged तस्य मूधंनि भैरव ॥ 
ततो दैवीं agfgsa कामसुदिश्य aaa: | 
भमिषिच्य ततः पश्चात् HAS प्रपूजयेत् ॥ 

ध्यानं यथा-ृष्णं पिनाकपाणिं च काटराश्रिस्वरूपिणम् | 

रक्ताक्षं रकवस्त्रं च सपाशं पीतशोणितम् ॥ 

& असिर्विशसनः खङ्गस्तीक्षेणधारो दुरासदः | 
श्रीगर्भो विजयश्चैव धमेपाङनमोऽस्तु ते ॥ 
पूजयित्वा ततः ag आं हं फडिति मन्त्रके । 
गृहीत्वा fad ag छेदयेद् बलिमुत्तमम् ॥ 

ॐ at & af off कौशिकि रुधिरेगाप्यायतामिति। 

ara निथोजयेद्रकतं शिरसि च प्रदीपकम्। 

ad दत्वा afe पूण फलं प्राप्नोति साधकः ॥ 

हीनं तु स्याद्वीनतायां निष्करः स्थातु विपयेयात् | 
बलिदाने तु दुर्गायाः स्वत्राऽयं विनिश्चयः ॥ 

बलिपाध्निरूपणम् 
सौवर्णं राजतं are tet पत्रपुरं तथा | 
MET कांस्यमथवा AHREAT च वा॥ 

पात्रं रुधिरदानाय Seed विभवाषधि | 

न लौहे arene घापि न रपौ नापि सीसके ॥ 

que अरीनां तु भूमौ afa qasuar | 
न घटे भूतके नापि न क्षुद्रे पान-माजने ॥ 
रुधिराणि प्रदधात् तु भूतिकामो नरोत्तमः | 
शयमेधस्ते gare कदाचिहु बलिं हयम् ॥ ` 
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तथा शिकपालमेधेषु गजं दद्याक्नराधिपः। 

न कदाचित् तथा tet प्रदधाद्धयष्टस्तिनौ ॥ 
सिंहं व्याघ्रं नरं वापि स्वगान्ररधिरं तथा | 
न वाद् ब्राह्मणो मद्यं तथा दैव्ये कथञ्चन ॥ 
सिंहव्याधनरान् दत्वा ब्राह्मणो नरक वेत् | 
श्ापि स्यात् स हीनायुः सुलसौल्यविवर्जिंतः ॥ 

स्वगात्ररुधिरं दत्वा ACHAT AAT | 
मदं द्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ 
न कृष्णसारं वितरेद् afe तु क्षत्रियादयः, 
ददतः ृष्णसारास्तु ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्॥ 

भ्रमूतबकिदाने तु at वा afte स्वाग्रतः रतान् । 
पूजयेत् प्रमुखान् कृत्वा सर्वान् तन्त्रेण साधकः ॥ 
दाश्च महिषं दैव्ये area Acar च। 

अनेनेव तु मन्त्रेण तथा तं पूजयेदु बङिम्॥ 
यथावाहं भवान् दै ष्टि यथा वहसि चण्डिकाम् 
तथा aa रिपून् हिंस शुभं थह टुलापक | 
यमस्य वाहनं त्वं तु बहुरूपधरा ऽव्यय | 
भयुवित्तं यशो दैहि कासराय नमोऽस्तु ते ॥ 
अन्येभ्योऽपि च दैषेभ्यो दैव्यै यदु यत् परदीयते | 
तदाऽचितं प्रदधात् तु पूजिताय सुराय बै॥ 

निषिद्धबलिः 
काणं cae चातिब्रदधं रोगिणं च गरन्रणम् | 

ate हीनाङ्गमथवा चद्लिङ्गं गलत्कफ(दवण)म् ॥ 
श्वित्रिणं चातिहस्वं च महापातकिनं तथा | 
पशनां पक्षिणां चापि नराणां च विरोषतः ॥ 
स्त्रियं न दद्यात् तु बिं दत्वा नरकमाप्युयात् | 
न च त्रिपक्षकान् न्यूनं प्रदद्यादु वे पतत्रिणम् ॥ 
काणव्यङ्गादिवुष्टं & न पशुं न पतच्धिणम् | 
छिन्नलाङ्गलकणां दि away तथैव च ॥ 
AAA चापि न दधात् तु कदाचन 
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सिंहं च दक्षिणे दान् महिषं वितरेत् पुरः ॥ 
पक्षिणं घामतो व्याद्प्रतो देहशो णितम् । 
क्रल्यादानां पनां च पक्षिणां च शिरोऽसृजम् ॥ 
वामे निषेदयेत् apa जलजानां तु AAT: | 
STANT HAST सङ्गस्य शशकस्य ख ॥ 
प्राहाणामथ मत्स्यानामग्र पव निषेदयेत्। 

पृष्ठवेशो न दधात् तु शिरो धा Shad aa ॥ 
aerated fear 

erent तथा छागं serarat विधानपि | 

मेषं च महिषं off तथा पञ्चनखानपि ॥ 
कपोतं fed शंसं चक्रवाकं च रावकम्। 

शरालि-तित्तिरिमत्स्यान् कलविङ्कं च केरवम् ॥ 
अनुक्तं नैव दातव्यं द्विजवग कदाचन | 
सिंहं व्याघ्रं नरं तदत् क्षत्रियः परिकलटपयेत्॥ 
विहाय कृष्णसारः च क्षत्रियादेमेवेदु बिः | 
सिंहं व्याघ्रं नरं द्वा ब्राह्मणो AMET भवेत् | 

भूषं मार्जार चाषं TAY दत्वा पतत्यधः ॥ 
TTT AKA हन्यादेकग्रहारतः | 
उत्थाय हननं Hala नोपविश्य कदाचन ॥ 

स्वहस्तेन पशुं हत्वा पशुयोनिमवाप्ुयात्। 
किं च त्रिपक्षतो न्युन महिषादीस्त्िवषतः ॥ 
अन्यं त्रिमासतो न्युनं न दाश्च कदाचन। 

wa घा fagarg वा न कर्याहु बलिकमणि ॥ 
स्वगात्रद्धिरं दातुं क्षत्रियादेभषेहु विधिः | 
साश्िको जीवषत्यां हि कदाविद्पि नो चरेत् ॥ 
UAVS च कुष्माण्डं तथा घन्यफलादिकम् | 
क्षीरपिण्डैः शालिवूर्णैः पशं शत्या चरेद बलिम् ॥ 
तसततूफरविरोषेण वत्ततृपशुमुपानयेत् | 
कस्माण्डं महिषल्येन छागत्वेनेव ककंटीम् ॥ 

इति महामहोपाध्याय-टक्कुर-धीनरसिंद-विरचिते ताराभचि-घुधार्णवे 
काम्यविधिनांम द्शमस्वरङ्गः ॥ १० ॥ 



THEA: 

अथ तारामेदाः 
ब्रह्मसंहितायाम्-- विधा बहुविधा वक्ष्ये शणुष्वैकमना सुने | 

पेते उञ्जटे वापि निजने वा चतुष्पथे ॥ 
serra afer राजादिभय भागते | 
नगरे हटके वापि महाब्रक्षतङेषु च ॥ 

नदीतीरे व्यालभये बृश्िकादिभयेषु च | 

जपेदु बहुविधानेतान् भयमाशु विनाशयेत् ॥ 
aaa विगतिं थाति मं मन्त्रमुदीरयन् | 
Dae च AFIT भये महामये ततः ॥ 
रमाबीजं वहिजाया दशाक्षरीमनृत्तमम् | 

मूरविद्यां पुरो जप्त्वा मं मन्त्र ततः परम् ॥ 
उग्रताराप्रसादेन पवते विदरेन् मुदा । 
उज्जटे च भये जाते इमं मन्त्रं शतं जपेत् ॥ 

ऊ कारबीजमुदधूत्य विकटे च ततः परम् | 

शीघं fase ततः पशथान्नागायद्वितयं ततः ॥ 

स्वाहेति च ततः Way वशङृत्वो जपेन AIH | 

cat विधां च दशधा चान्ते qead दश It 
पकजराप्रसादैन sate विहरेन् सुवा | 
निजने च भये ora stag विधां दशाक्षरीम् ॥ 
कालीति च समुदुत्य महाकारि ततः परम् । 
ॐ ॐ स्वाहेति च ततो मन्त्रोऽयं सघेसिद्धिदः॥ 
महाविद्यां प्रवह््यामि भयुत्तरमनु्तमम्। 

यस्याः साधनमात्रेण वश्यो भवति चापरः ॥ 

षिर्वाक्स्तस्भको दैवश्छन्दो frente च | 
देवतानु्रः प्रोक्तः शिवोऽहमित्युदीरितम् ॥ 

तत्र पूजां विधायादौ सप्तलक्ष जपेन् मदम् । 
तस्य दर्शानमाभ्रेण वैरिषवित््र इवाऽपरः॥ 
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दशद्शगुणं जप्त्वा रोधनातिलषरं थद । 

राजानोऽपि च दासत्वं किं पुनः AeA: ॥ 
पर्वते विपिने sa विध्नं च यदि जायते | 

क्षणं ध्यात्वा मनुं जप्त्वा नरो TEST यथासुखम् ॥ 

suey विप्र महाशु Meg गुह्यतरं परम् । 
येन विक्षानमाग्रेण सत्वरं खुलवायकम् ॥ 
रतियोगात् सदा जाप्यं महापातकनाशनम् । 

केवलं Hatta प्रसक्ता मोक्षदायिनी ॥ 

धनार्थो प्रजपेद् frat परयो षित् समागमे | 
विद्यार्थी प्रजपेद् feat कीनाश्रयमेव वा ॥ 

विपरीतरतासक्तो भवेच्च हदयोपरि। 
तस्या हस्ते सदा कायं पूजाद्रव्यं समुच्छ्रितम् ॥ 
NAIK दद्याद् देव्य विंशेषतः। 
पशचद्रव्य विष्दीनेन न सिध्यति कदाचन ॥ 
कूलयोग विहीनेन तारामन्त्र न सिध्यति | 
पतद्रहस्यमतुलं संक्षेपाद् गदितं मया ॥ 
CASHIN तारं यो द्शवारान् जपेत् Set: | 

उग्रताराघ्रसादेन निजने च get भवेत् ॥ 
चतुष्पथमये विद्यां जपेवष्टादशाक्षरीम् | 
प्रणवं पूवेसुदूत्य मथयुग्मं ततः परम् ॥ 
CRE स्फोट TAHT महामहेभ्वरीति च | 
स्वाहान्ते प्रणवं दद्याद दशवारान् जपेत् सुधीः ॥ 
चतुष्पथनिवासिनीमुप्रतारास्वरूपिणीम् | 
उग्रताराप्रसादेन चतुष्पथे भयं नहि ॥ _ 
प्रजपेच्छमनीं तारां रक्षिणी सवंसिद्धिवाम्। 
प्रणवं पूरवंमुदूत्य तारे त॒तारे तरे च ॥ 
ततः स्वाहेति मन्त्रोऽयं भया प्रोक्तो वशाश्चरः। 
ततूष्षणात् स्मरणादैव भयमाशु विनाशयेत् ॥ 
जलाहु भयं भवेक्नेष उग्रताराधसाव्तः। 

दष्ठिणां भयमुत्पन्नं भूत्वा जपेन् मुम् ॥ 
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प्रणवं THAT SHAT ततः परम् | 
मां तार्य तारय स्वाहा दशवारान् जपेन् मतुम् ॥ 

Sate AAA उग्रताराप्रसादतः। 
यदि राजभयापत्ति्तदा fat जपेत् सुधीः ॥ 
प्रणवं पूवेमुदधुत्य रमाबीजं ततः परम् | 
सवेवशङ्करि स्वाहा वेदां त्रिगुणीकृतम् ॥ 
सवेसम्मोदिनी स्वाहा एकविंशतिमेव च । 
जपेद् द्ादशवाराणि राजा वश्यश्च तत्र वै ॥ 
ame यदि भयं विन्धादिमं मन्त्रमुदीरयेत् | 
कामबीजं MASA प्रणवं स्वाहया युतम् ॥ 
wag विदां दशरूत्वस्ततक्षणादु भयनाशनम् | 

हटके विगतिं याति कामबीजं ततो जपेत् ॥ 

प्रजपेदु दशवाराणि मयमाशु विनाशयेत् । 
aerate क्ञातिभयं यदि प्रमादतः ॥ 

मकारं बिन्दुना युक्तं पञ्चवारं जपेत् get: | 

भयं नाशयते तत्र दैवीपुत्रस्तु जायते ॥ 

नदीतीरे च कुगति जपेद् विद्यां तथा शुचिः | 
प्रणवं वायुबीजं च कामबीजं TITER ॥ 
अन्ते वहिवधुं क्याद् दशकृत्वो जपेन् मनुम् | 
sare द्रा यदि मयं दपंदृष्िजपेन् मुम् ॥ 

SATSANG समुख्चायं गरुडाय ततः परम् | 

स्वाहा स्वाहेति वक्तव्यं व्यालभीतिनं जायते ॥ 

बुशिकारोकनात् त्रासे जपेन् मन्त्रमनन्यधीः। 

सवा CHCA ALA तु तत् स्थाने करमदेनम् ॥ 
दूरीभवति तत्सवं स्वेश्वरीप्रसावतः। 
पतन्मन्त्राणि सर्वाणि जपेदयुतमात्रया ॥ 

तेन वीयंवती विद्या विनिर्यात् asst विना | 
हथा--राजवर्यकरा मन्त्राः करिवश्यकरास्तथा ॥ 

लुलाप-खर-शावूकवश्या मन्त्राः प्रकाशिताः । 

सििमन्तरस्तु तारायाः कथितो भुवि दुलभः ॥ 
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. धनुविंधावश्यमन्त्रं agart तथैव च | 
शस्त्रनिवारिणी विधा काण्डनिवारिणी कथा ॥ 

अभ्चिस्तम्भं वेरिस्तम्भं जलस्तम्मं यथाविधि | 

श्रीमदैकजटा दैवी सवं सिद्धि्रवायिनी ॥ 
उन्म्तकरिणो बाजिकर्णपुटे जपेदु यदि | 
तत्क्षणं वश्यतां याति चूणंक्म्भसमो भवेत् ॥ 
कङ्काली ति च वक्तव्यं Tenet वदेत् ततः | 
ॐ कालि स्वाहेति मन्त्रं तथा यथा दशावधि ॥ 

वत्सलोहिकरी(?) यस्माद्धस्तं दवो शिरोपरि। 

अयुतं च जपं त्वा सवंगुणान्वितो भवेत् ॥ 

पञ्चान्तकं बिन्दुधुतं गणेभ्वराय ततः परम् | 
पवंकरी स्थिरस्य ॐ» ॐ स्वाहेति तदुद्धिधा ॥ 
गजवश्यकमन्त्रो ऽयं राजपुत्रप्रियडःरः | 
महिषं महत्तरं gut सुदरां Tal तु अङ्कम् ॥ 

अत्रे भूत्वा मनुं जप्त्वा वश्यं याति दिने विने । 

dart बीजमुदूत्य शिवायेति ततः परम् ॥ 

दुगे दुगे ततः पश्चादभ्निजायान्तको Ag: | 

षड्वारं tata मन्त्रं सिद्धिरेव न संशयः ॥ 
खरश्च दरिमान्रेण स्वाहेति च जपेन् मनुम् | 

स्वरस्य याति वशतां सिद्धिश्च नान्यथा भवेद् ॥ 

शाद लवशमात्रेण जपेत् HIATT | 

. बृशवारं जपेदु विधां भयमाशु विनाशयेत् ॥ 

कारः 

अथातः संप्रवक्ष्यामि धनुम॑न्त्रं विरोषतः | 

कामुकस्य मध्यदेशो कामबीजं लिखेत् ततः ॥ 

पूजयेत् कामबीजं सदुगन्धपुष्पेश्च धु पकः | 

इष्वगरे प्रणवं Sod मध्ये मायां लिखेत् aa: ॥ 

अन्ते वहिवधुं दद्यात् पूजयेच्च यथाविधि | 

एवं विधिक्रमेणीव मासमेकं श्रपूज्य च ॥ 
मासान्ते ख वटि gear करे पृत्वा त HiT | 
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यस्योदेशे क्षिप्यते तु ay गात्रे पतति ag ॥ 
्रह्मास्त्रस्य समो भूत्वा तिष्ठु बाणः सकामुंकः। 

खङ्गसिद्धिप्रकारः 
भष्टलोहं समाप्य ag छृत्वा तु निशितम् | 
तन्मध्ये च टिखेच्चक्रं रम्यं वसुदरात्मकम् ॥ 
षट्कोणं मध्यदेशो तु तत्र बीजं समालिलेत् | 
बीजं कामकलायुक्तं पक्षमात्रं जपेन् मनुम् ॥ 
जपान्ते तु श्मशाने च निखनेन् मध्यदेशके | 

अयुतं तत्र संजप्य खङ्कसिद्धिस्ततो भवेत् ॥ 
ae धत्वा तु वक्तव्यं वैरिस्कन्धं द्विधा He | 

पवमुक्ता तु खङ्गं वे सुज्चेच्छ्रपरदेशके ॥ 
छित्वा छित्वा पुनश्रिछित्वा पुनरायाति कौलिकम्। 

अरश्रनिवारिणी विद्या 

अस्त्रनिवारणीं विद्यां कथयामि महामुने | 
हस्खेखां चरमां शक्ति कामं वहिवधूं तथा ॥ 
ठान्तत्रयं बिन्दुयुतं प्रणवाचेन संयुतम् | 
चतुष्पथस्य रजसा मन्तितं गात्रभूषितम् ॥ 
एवं हृत्वा हृदो भूत्वा TEAM न वाध्यते | 

cai विद्यां जपित्वा तु श्रीबीजादो यदा भवेत् ॥ 
रजसा Tee गात्रं फाण्डनिवारणी तथा | 

fofacat स्वकरे मन्त्र मुष्टिबन्धं तु कारयेत् ॥ 

स्तम्भयत्थाशु सर्वाणि यावन् मुष्टिं न सुश्चति | 
अग्निं जलं वैरिणं च पष स्तम्भविधिः परः ॥ 

पफजटाप्रसादेन महासिद्धीश्वरो भवेत् | 

उग्रताराप्रसादेन सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि ॥ 
महानीलगप्रसादैन वाणी-प्रसरता भवेत् | 

हैसताराप्रसादैन वैरिपक्ष्षयङ्री ॥ 
बीजसखण्डाप्रसादेन Tata AAT AA | 

उप्रजटाप्रसादैन हृष्टिः पुष्टिः प्रजायते ॥ 

५१६ 
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श्रीषज्निणीप्रसादैन वज्चदेहो भविष्यति | 
महाकालीप्रसादैन गुटिका चैव सिध्यति ॥ 

महाघोराप्रसादैन नानाविद्या प्रसिध्यति। 
भ्ुलबिद्ां जपित्वा तु एतां frat wg यदि ॥ 
स्ेसिद्धिपरिप्रापिर्ेववद विहरेत् भुषि | 

अथ ACTA: 
मायातन्त्रे- श्रीभगवायवाच-- 

अथ तारामनून् wet भुक्तिमुक्तिफलप्रवान् | 

यस्य स्मरणमात्रेण जगह वश्यं भवेदु धुवम् II 

तारा चोग्रा महोग्रा च न्ना नीरा सरस्वती | 

कामेध्वरी भद्रकाली इत्यष्टौ तारिणी azar ॥ 

ऊष्मवर्णगतो जीवो निगमस्वरसंयुतः | 
नादबिन्दुलमाक्रान्तस्तच्वरष्िमिसमन्वितः ॥ 

efter वामकणंश्च नादायं बिन्दुशेखरम् | 

पार््वान्त्यं च तथा आन्तं शवाणं परिकीत्तितम् ॥ 
जीवौ हकारः। ऊष्मवर्णो रेफस्तदुगतः। निगमस्वरः fare) पतेन 

भुवनेभ्वरीबीजम् | तसवररिमिशब्देन वधु बीजमुच्यते। कपिला हकारः । वाम- 

कर्णो दीघं उकारः | पतेन Hadi) Was पकारः । तदन्त्यः फकारः | 

अन्तषटकारः। तेन फडिति सिद्धम् । 

मध्यादिमायाकवचं दवितीयं मन्त्रसुत्तमम् | 

विपरीतं त्रिधा ज्ञेयं gate च तुरीयकम् ॥ 

. मायादिकववान्तं च पञ्चमं परिकीत्तितम्। 
` भायामध्यगतं षष्ठं दितीयान्त्यं च सप्तमम् ॥ 

aed कवचमध्यं स्यादेवं Aq भवेत् | 

sauces विक्षेषोऽयं फरो यत्र न तत्र II 

जपे तु sae शेयं न्यासे सवं प्रतिष्ठितम् | 

त्रिधेति वृत्तीयामित्यथः। 

ऋषिः स्यादष्टकश्छन्वो शुष् देवता चथा | 
शम्भुपज्ी महेशानि चतु्ंगेषु यो जपेत् ॥ 
कालल जपेन् भन््रमेषमुक्तेन TAT | 
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ध्यानपूजादिकं स्वं पूवेवत् समुपाचरेत् ॥ 

काललक्षं Wea । मैरवतन्त्र- 
वेदाद्यं चैव रञ्जां च TRS नमोऽन्वितम्। 
तारा seat विद्या सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
कुचं मायां वधु चैव पुनः कूचे च फट् युतम् | 
पषा विद्या महाविद्या बीजतारा प्रकीत्तिता ॥ 
कामं रज्जां च स्त्रीबीजं कूचंबीजं तथाहि फ् । 
पषा हि परमा विद्या सर्वंकामप्रदायिका ॥ 

प्रणवं चैव खज्जां च Reged नमोऽन्वितम् | 
एषा षड्क्चरी विद्या स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
वाग्भवं प्रथमं दैवि बाङायाश्च तृतीयकम् | 

वेदाद्यं वाग्भवं देवि कामं च स्वाहया युतम् ॥ 

पषा त्वष्टाक्चरी विद्या ब्रह्मविद्या प्रकीत्तिता | 

बीजमन्त्राः स्वतन्त्राः स्युस्तारिण्याः सवंसिद्धिवाः ॥ 
पते मेदा AAAI: पुरषार्थप्रवत्तंकाः। 

आयुःश्रीकान्तिकविता-विद्यासौ भाग्यवायिकाः ॥ 
अन्ते निरामयं ब्रह्म जीवन्मुक्तिप्रदायिकाः। 

स्वच्छन्दसंग्रहे- शिवबीजं महेशानि शक्तिबीजं ततः परम् | 

बिन्दुसगंसमायुक्तं वेदाद्यं तदधः पठेत् ॥ 

माया-त्री-वमबीजान्तं हंसबीजमुदाहतम् | 

पषा त्वष्राक्षरी विद्या कथिता भुवि दुभा ॥ 
आक्ञासिद्धिमवाप्रो ति sisted वशमानयेत् | 

वशमायान्ति सहसा वेद विद्याश्चतदंश ॥ ` 
हेसतारामहाविदधया तव स्नेहात् प्रकाशिता | 

कषित्वमाहरेत् Gat धनार्थं धनमाप्नुयात् ॥ 
मोक्षार्थी saa मोक्षं नात्र कायां विचारणा। 

मातृकषाणवे-- विधान्तरं प्रवक्ष्यामि शणु सावदहिताऽनये | 

वाग्भवं कुल्देवीश्च तारकं वाग्भवं तथा ॥ 

हद्रेखा चास्त्रमन्तरान्ते बहिजायावधिमेनु | 
भष्टाक्षरः परः Treat वेदुमातुरुलमः ॥ 
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पञ्चाङ्गं घास्य मन्त्रस्य पञ्चबीजेन करपयेत् | 
ated शोषाक्षरेन्यंस्य HAGA भवेन्नरः ॥ 
ध्यानपूजादिकं aad पूववत् समुपाचरेत् | 
उग्रतारा महाविद्या कथ्यते मम पौरुषम् ॥ 
पञ्चाक्षरी महाविधा हंसादयन्ता महोदया | 
केवरं तत्प्रयत्नेन तव स्नेहात् प्रकाशिता ॥ 

अनयो जेपपूजादीन् पञ्चाक्षरीवदाचरेत् | 
धीजलण्डा महा विद्यास्ताराद्याश्च पृथक् पृथक् ॥ 

कैवलं कवितासिद्धिदायिकाः करभूतिदाः | 

बड्दीधमायया चैव TSF समुपाचरेत् ॥ 
पूजा पूववदुदिष्ा प्रयोगा भपि तत्समाः | 

एकवीराकल्पे--शिवशक्तिस्ततो माया HEAT उदाहृतः | 

सार्धत्यक्षरमन्त्रोऽयं क्ञानदीपः कवित्वद्ः ॥ 
शिवशक्तिः ही । माया हं | 

तारो माया शेवशक्तिः फटकारान्ता परा स्मृता | 
पतयोः कट्पसुदितमहोप्राकल्पमुत्तमम्(१) ॥ 

तथा-रिलेत् लं कूचंसंयुक्तं रौद्रं ऽयैगुण्यमेव च | 
विधिविष्णमहेशानां स्वरशक्तिक्रमयोगतः ॥ 
पषा मता महाविद्या सवंसिद्धिपदा सताम् | 

@ बिन्दुः। ttt प्रासादम्। saged प्रणवम्। विपिशक्तिर्घाग्भवम् । 
विष्णुशक्तिः श्चीबीजम् । महेशशक्तिभुवनेश्वरीबीजम् | 

ध्यानाचेनप्रयोगांश्च तारिण्याः पू्व॑वतु भवेत् | 
गन्धवेतन्त्रे--जंापच्छमनीं तारां बक्षयेऽन्यां श्णु तरतः | 

यस्याः स्मरणमात्रेण भयमाशु विनाशयेत् ॥ 
प्रणवं Gaara तारे तत्तारे च तथा | 
qt स्वाहेति मन्त्रा ऽयं दशाष्षर इतीरितः ॥ 
ध्यानं वक्ष्ये शणु Trt समस्तापक्निवारणम् | 
यस्मात् TTA तोयेषु बाधा न भवति स्मूते॥ 
श्यामवर्णं दिनयनां विभुजां षरपड्कजे । 
द्धानां बहुवर्णामिबेहुरूपाभिरावृताम् ॥ 
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शक्तिभिः स्मरेवदनां स्फुरन्मौकिकमूषणाम् | 
रलपादुकयोन्यसतपादाम्बुजयुगां स्मरेत् ॥ 
बलक्षं wig frat नियमेन यथा वशी | 
दशांशं जुहुयान् मन्त्री Yar रक्तपुष्पकेः ॥ 
इति सिद्धा महाविद्या ददात् संमनोरथान् | 

मैरवतन्त्र- तारं माया वधूः कूचं काली कामकला ततः | 
SAM Bet कामः परा seat: rats ॥ 

सा महाषोडशी प्रोक्ता तारा दैव्या मयाऽध॒ना | 
तारं प्रणवम् । मायाबीजं भुवनेश्वरी । agit! स्त्रीबीजम्। gedit 

कवचबीजम्। कालीबीजं at) कामका सबिन्दुरीकारः। उग्रतारे स्वरूपम्। 
भगं बिन्दुयुक्त पकारः। कामः कामबीजम्। पराबीजं भुवनेभ्वरी । ल््मीबीजं 
भरीबीजम्। शिवबीजं प्रासादबीजम् । अङ्कशबीजं क्रोमिति । 

इति ते कथितं दैवि गुह्याद् गुह्यतरं ततः | 
यस्मै GEA न वातव्यं नाऽशिष्याय कदाचन ॥ 
ध्यानपूजादिकं सव॑ TITS समाचरेत् | 

अथ TAN GATT: 
RIG — ANTS पूवेसुख्चाय पदमयुग्मं तथेव च | 

META पदं ब्रुयात् पद्मावतिपदं ततः॥ 

माये स्वाेति मन्त्रोऽयं प्रोक्तः सप्तदशाक्षरः | 

पूजां च पूववत् कृत्वा अधेराश्रे चतुष्पथे ॥ 
जपमस्याश्चरेहु यस्तु स वे हुतकविभधेत् | 

तथा--अथाऽन्यां संप्रवक्ष्यामि तारां भुवनतारिणाम् 

स्मरणात् सवंसस्वानां भयमाशु विनाशयेत् ॥ 
प्रणवं पूवेुद्धुत्य हव्छेखाबीजमुद्रेत्। 
गगनं Sedge विन्दुनादविभूषितम् ॥ 
कूचेबीजं च हृदयं तारायै च समुद्धरेत् । 

सकरलदुस्तरास्तारय तारय तथा पुनः ॥ 

तारयुग्मं बहिजाया मन्त्रो ऽयं सुरपादपः | 

गद्यपद्यमयीं वाणीं कथयामि विधाथिनीम् ॥ 

चतलंक्षं जपेदु यस्तु सिद्धयो ऽष्टौ भवन्ति हि 
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ध्यानपूजादिकं सवं Gea समुपाचरेत् ॥ 
सिद्लसारस्वते--वाङ्मायाकमलाबीजमीशो शगुनिषेषितः। 

चतुदंशोन्दुसंयुक्तः पराभरगुमहेश्वरौ ॥ 

चतुदंशविसर्गाढ्यो Tamra च वाक्पदम् | 
वादिनीति पदं पश्चात् श्रीकारत्रितयात् ततः ॥ 
नीरसरस्वतिपदं त्रिधावृत्तिश्च area: | 

काहशब्दहद्यं पश्चात् Kae वहिवह्यभा ll 

चतुस्त्रंशदुबणयुक्तो नीरसारस्वतो मनुः | 
षाट्कौ शिकौःऽसौ विशेयः षडभिमंन्त्ररय॑तः ga: ॥ 
ऋषिच्छन्दोदेवतानां विभागं saa पावंति। 

गङ्खाप्रवाहनामषि मत्स्यरूपी जनादेनः ॥ 
अतिशयवाक्कविता छन्दो नीलसरस्वती | 
सववागेभ्वयंमयी समस्तामीष्टदायिनी ॥ 
हं बीजं कीरकं ज्ञेयं el: शक्तिः समीरिता | 
नीलो वर्णश्च विक्ञेयस्तरिता कविताफलम् ॥ 
मुद्रा तु सवेवागीन्द्रमुखमुद्रा समीरिता | 
gesagt षड्ङ्कानि कुर्यात् षडदीधेयुक्तया ॥ 

ध्यानम् 
नीखांशुकां मणिमयीं च करेषु वीणां 
मुद्रा च पात्रमथ पूर्णसुधं दधानाम् | 
उद्यश्चतुम् खवहत्कषितां प्रवाहं 
नीलां भजामि हृदयेन सरस्वतीं ताम् ॥ 

लक्षमेकं जपेदु विधां तदुदशांशं सितोत्पलेः | 
हुनेत् पूजा पुर्यां सव नीलासमं भवेत्॥ 

तन्त्रान्तरे ख्ञ्जाबीजं वधु बीजं ततो दीधेतयुच्छदम् | 

सारस्वतः परो AKT: संप्रोक्तश्चतुरक्षरः ॥ 

तदन्ते यदि फट्कारो Ag: पश्चाक्चरो भवेत् | 
तथा-तारशक्तिवधुबीजान्यन्ते दीघतनुच्छदम् | 

अस्त्रमन्निवधुरन्ते मनुः सप्ताक्षरो भवेत् ॥ 
मन्त्रशास्तरेषु संप्रोक्तस्तथा दीर्ण वमेणा | 
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पुरितं च वधूषीजमपरोऽसौ गुणाक्षरः ॥ 
शन्त्रशेखरे- तृतीयं मुवनेशानी वमेशक्ती तनुत्रकम् | 

अस्त्रोन्ता प्रणवायेयं विद्य! धातृप्रपूजिता ॥ 
वतीयं श्रीम् । तथा- 

तृतीयं भुवनेशानी कमलामीनकेतनः | 

शशाम बुयुतः ait शिषः कर्णेन्दुसंय॒तः ॥ 
TANT पुनवेमं फडन्ता विष्णुपूजिता | 
प्रणवो वमे ESAT EAL तात्तीयवर्म॑णी ॥ 
अस्त्रमेषा समादिष्टा द्वितीया चिष्णुपूजिता | 

इव्यैखा-स्मरी हीकार-कीकारौ | 

तथा--पताख्ु पूवेयुक्ताखु areata sage यदि | 
तदा चतुमु खोपास्या भवेयुस्ताः सुशोभनाः॥ 

arefd पू्ेमादौ यदीत्यन्वयः। 

तृतीयरदिता विद्या पूर्वोक्तैकजटा मता | 

मायया प्रणवेनाऽथ रिता सेव सा पुनः ॥ 

पूर्वोक्तिविथा पश्चाक्षरी वृतीयरदिता सती एकजरा भवति । तेन चतुरक्षरोऽयम्। 
सेवं पञ्चाक्षरी मायया प्रणवेन च रहिता सेव एकजटा भवेदिति | तेन ¶्यक्षरोऽयम्। 

तृतीयकवचास्त्राणि रतीशो वाग्भवान्तिमः। 

पषा नारायणोपास्यविया AAA ॥ 

adie कवयस्त्राणि त्रीं हं फटूरूपाणि। रतीशः stl वाग्भवं पेकारः 

अन्तिमो यस्येति रतीशविशरोषणम्। तेन पञ्चाक्षरो ऽयम् | 
तथा--अमीषां मन्त्रराज्ञानाम्रुषिः शकित्रः समीरितः। 

गायत्री छन्द आविष्टं तारा Sarg दैवता परा ॥ 

पूषेवन्यासक्लस्िः स्यादथो दैवीं विचिन्तयेत् | 
कपूरोन्दुनिभां सितां amt रल्लोलसहुभूषणां 

चन्द्राधाङ्भितभाखकां चरिनयनां हाराबखीभूषिताम्। 
बिभ्राणां नृकपारकत्तु करते संशो भिवकत्राम्बुजां 
act: परिवारितां भगवतीं तारां परामाश्रये ॥ 

पूर्वोक्ते पूजयेत् पीठे gaa परमेश्वरीम् | 

विधाकामश्चरेलोमं शकंरापायसः शुभैः ॥ 
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रक्तां ध्यायेषिमां षश्ये cast स्वर्णनिभां स्मरेत् | 
TARTS ध्यायेत् कृष्णां मारणकमंणि ॥ 
तारोऽपरा नमो वान्तभगवत्येकजटे मम | 
वच्चपुष्पं प्रतीच्छेति Herat मनुरुच्यते ॥ 
मुनिः पतञ्जिः प्रोक्तो गायत्री छन्दो भाषितम् | 
दैवतेकजटा प्रोक्ता शवसंसाधनी परा ॥ 
षड्दीधमाजा बीजेन मायाख्येनाऽङ्गकट्पनम् | 
ध्यानपूजादिकं सवं विदध्यात् पूर्ववत्म॑ना ॥ 
तारः श्रीशक्तितार्तीये ¢ फर् नीरसरस्वती | 

Sear वहिवधुमन्ब्रः प्रोक्तो मनुङिपिः परः ॥ 

ऋषिव्रह्या समुद्दिष्टो गायत्री oq आटूतम् | 

दैवता प्रोच्यते दैवि सद्वि्नीलसरस्वती ॥ 

देकेकद्धथषण्णेत्रे मन्त्राणे TERT | 
wg त्रिशूलं करपहलवेः स्वेघण्टाह तं छिक्नशिरो दधाना । 
पशुं agra: परिमदेयन्ती तनोतु मन्यानि सरस्वती नः ॥ 

पूर्वोक्ते पूजयेत् पीठे पूर्वोक्तविधिना सुधीः | 

अथ न्यासं प्रवह्यामि frat वैषि सुदुलंभाम् ॥ 

ara शक्तिः कमला कामो भृगुरौबिन्वुमण्डितः। 
पञ्चवाणः परावाची कटिखान्तेन्द्रसंयक्तः॥ 
वामकर्णो खवाधारस्ततः स्त्रीमात्मको भनुः | 

नीङतारे पदात् पश्चात् सरस्वति पवं घदेत् ॥ 

अत्री रेफयुतौ दीषे-वामनेत्रेन्दुभूषितौ | 
कामबीजं बलौ षष्ठस्वरकुण्डल-मण्डितौ ॥ 
चन्द्रः सगो ततः पञ्चबाणाधं बीजपञ्चकम् | 

सौः परा वहिजाया स्यान् मन्त्रो दाश्रिंशवक्षरः ॥ 

धाक् ere: | शक्तिः हीकारः। कमला भीकारः। कामः gt शगु 

eae: | भीबिन्दुमण्डित भौकारानुस्वारयु्तः। पञ्चबाणः gyfer: | परा- 

वाचौ हपिदपौ । कुटिकान्ता फकारान्ता यकारः। शत्रो ककषारः। वामकर्णो 

दीघं ऊकारः। wat बिन्वुः। तेन sti स्त्रीमाट्मकः स्तरीं। नीलतार 

श्वर्यम् । सरस्वतीत्यपि स्वरूपम् । eft कारौ रेफयुतौ । दीघं भाकारः। 



THATCH: BRO 

वामनेत्र tert: | इन्दुरनुस्वारः ddat । तेन at atl कामबीजं sti wat 
बकार-लकफारौ | WEIL ऊकारः। क्रुण्डरमनुस्वारः। चन्द्रः सकारः। aut 
विसगंवान्। पञ्चवाण Gere: | तदायं बीजपञ्चकं पे st oof स्त्री सः श्या 
erent! सौरिति स्वरुपम्। परा हकारः | षहिजाया स्वाहा । तथा- 

ATEN: TATA: स्युः पूववन्त्यासकरपनम् । 
terest रिनेत्रामदिलसिततनं सम्बिदानन्दरूपां 

हस्तः स्थीयैः कपालं त्रिरिखक्रकके meant संदधाना | 

भद्वाह्वादास्ययुक्तामनवरतलसन्मुण्डमाकाभिरम्यां 
चीरोषश्चत्करीरस्थर्ललितलसत्किङ्किणीं भासमानाम् ॥ 

हति ध्यात्वा जपेन् मन्त्रं चतुर्लक्षं समादहितः। 

gear किंशुकः फस्ठैरमधुरत्रयलो टितेः | 
 चतुरखरे वहिवाय्वोमाहेरो षिधुरक्चसोः। 

विभ्नेशं वटुनामानं क्षेत्रेशं मैरवं तथा ॥ 

योगिनीमथ सम्पूज्य गुरमीरो समचेयेत् | 

भृगरस्याद्यरेलायामणिमाधाः AAAI ॥ 

अणिमा प्रथमा प्रोक्ता द्वितीया कधिमा तथा | 

तृतीया महिमा प्रोक्ता चतुथ शित्वसं शिका ॥ 

वशिता पञ्चमी ख्याता षष्ठी प्राकाम्यसं क्षिका | 

सप्तमी भुक्तिराषयाता भवेदिच्छाऽष्टमी ततः ॥ 
असिताङ्को ररुधण्डः क्रोधोन्मत्तकपािनः | 

भीषणाषयं च संहारं दितीयायां समचयेत् ॥ 
तृतीयायां ANA मन्त्री ब्राह्माद्या प्रोक्तलष्चषणाः | 

प्रथमावरणे मन्त्री योनिमुद्रां पवशायेत् ॥ 
केशी कुलनन्दा च वागीशी भेरवी उमा | 

श्रीशान्ते च तथा चण्डा धृष्ना काटी कराकिनी ॥ 
महाछक्ष्मी च कडार सद्रकारी सरस्वती | 

वाग्वादिनी च नङ्की भद्रकाली शिवा प्रमा ॥ 

प्रत्यङ्किरा सिद्धलक्ष्मीरमरतेशी च चण्डिका | 

खेचरी भूचरी सिद्धा कामाख्या हिङ्गुला बला ॥ 
जया च विजयाऽजिता नित्यायुक्ताऽपराजिता | 
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विलासिनी वथा धोरा चित्रा मुग्धा कुठेभ्वरी ॥ 

सोमेभ्वरी महाचन्द्रा विधा हंसा विनायकी | 

Rant च तथा भीमा उग्रा dar सती गदिः ॥ 

उग्रेश्वरी चन्द्रगभां ञयोटस्ना सत्या यशोवती | 

कुलिका कामिनी क्षाना डाकिनी काकिनी ततः ॥ 

काकिनी काकिनी पश्चात् साकिनी हाकिनी कथा | 

ag:afsae पज्या द्वितीयावरणे त्विमाः ॥ 

Sadi द्येन मुद्रां खेचरत्वप्रवस्तिनीम् | 

किराता योगिनी वीरा वेताला यक्षिणी धरा ॥ 

ऊर्ध्वकेशी च मातङ्खी मोहिनी वंशवर्धन | 

माकिनी afar दती मनोक्ला पश्िनी परा ॥ 

ada छन्रहरुता च रक्तनेत्रा rafter) ` 

मातृका दुरदशा च Vat रङ्गिणी नरी ॥ 
शान्ता दीघा वज्रहस्ता TAT श्वेता सुमङ्गला | 
यमुः THAI मन्त्री दारिंशत्पत्रमध्यगाः ॥ 
तृतीयावरणे gai बीजाहामभिदशंयेत् | 
मुग्धा श्रीकुस्कुला च त्रिपुरा त्रोतना क्रिया ॥ 

रतिः प्रीतिस्तथा बारी सुमुखी श्यामला Frat | 

पिशाची च विदारी च शीतङा वच्चयोगिनी ॥ 

सर्वेश्वरी शक्तियुक्ता चतुर्थावरणे इमाः | 

पूजयेदु दर्शयेन् मु्रामङकुशाख्यां महेश्वरि ॥ 
ACIT यजन् मन्ती सरस्वत्यष्टक शुभः। 

रणवो हृदयं TATA शब्दपदात् पुनः ॥ 

क्पे वाक् शम्भुवनिता कामो वदवदेति च । 

वाग्वा दिनि भरिया बहेश्चतु विंशा्चरो भुः ॥ 

धनेनाऽभिजयेह् दैवीं वागीशीं शुभरक्षणाम् | 

शम्भुजीवककेशाश्रिमण्डिता बिन्दुमािनी ॥ 
aqui ततथित्रेश्वरि वाग्वहिसुन्दरी | 

चित्रेभ्वरीं यजेद् देषीममुना मनुना सुधीः ॥ 

शसमु्कारः । जीवः सकारः। कल इति स्वरुपम्। RT हकारः । भग्ती 
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ta: मण्डितेत्यनन्तरमकारपष्ठेपः। तेन च विन्दुरूपं aati गिन्वु- 

मालिनी ईकारः | तेन हसकलहीं । वाक् ए । वहिसुन्दरी स्वाहा । रोषं स्वरूपम् | 

qe: कुलजे शब्दः सरस्वति शिरो aa: | 
कुलजां पूजयेद् वैवं मन्त्रेणा ऽनेन साधकः ॥ 

वाक् पे। शिरः स्वाहा । 

परा वाक् कमला SAT वदशब्दयुगं ततः | 
कीर्तोभ्वरि प्रिया ag हदयं मयुनाऽमुना ॥ 

कीर्तोभ्वरीं asta मन्त्री ततो वाक् शम्भुखुन्द्री | 
अन्तरिक्षपदादग्रे सरस््रति शुचिप्रिया ॥ 
aga मनुना देवीमन्तरिक्चपदान्तिकाम्। 

सरस्वतीं asta मन्त्री CAG मनुस्वरः ॥ 

शिवजीवाश्निसंयुक्तो बिन्दुनादविभूषितः | 
वराहहंसङटिलवसिप्रद्युम्नसंयुतम् ॥ 
वामाक्षि वाक् परा लक्ष्मर्वाणो ध्री-घरशब्दतः। 

सरस्वति घटे शब्दाद् वदेद्वतरद्ययम् ॥ 

तृतीयान्ता च श्दाक्ञा ममाऽभिरषितं षदेत् | 
कुख्युक् प्रेयसी वहरमुना मुना यजेत् ॥ 

त्रिकोकीप्रथितां दैवीं मन्त्री धरसरस्वतीम् | 

मनुस्वर इत्यस्य विशोषणं रिवेत्यादिद्धयम् । शिवो हः । जीवः सः । art 

रेफः। वामाक्षीव्यस्य विशोषणं वराहैत्यादि । वराहो हकारः। हंसः सकारः | 

कुटिलः फकारः। बली रेफः । प्रचुभ्नोऽवुस्वारः। वामाक्षि ईकारः । तेन 
wet | वाक् दे। परा ही । रक्ष्मी श्रीं i बाणो af at न्वं सः। प्रीमिति 
स्वरूपम्। तृतीयान्तेति रद्राक्षाविशेषणम्। तेन द्दरा्ञया | शेषं सुगमम् | 

भूधरो भूधरः प्रोक्तो वामकणन्दुलण्डवान् | 

भगवश्चन्द्रवक्नीरं वदयुग्मं तृतीयकम् ॥ 

क्रोधः फट् मनुना तेन मन्त्री नीलां समचेयेत् । 

भूधरो बकारः । भूधरो रकारधरः। वामकर्णं HAT | इन्दुलण्डोऽधे- 

चन्द्रः। तेन ष्टु । भग एकारः। तद्वत् तदयुक्तम् । चन्द्रोऽधेचन्दः। eae तदु 
युम् । नीरं वकारः। तेन Ql तृतीयक start: | क्रोधः हकारः | 

वाग्भवो aaa: गम्मुहौ पुनः किलियुग्मकम् | 
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विच्चे नवाक्षरीमेनां किलिनाम्नीं समचयेत् ॥ 
वाग्युतः एकारयुतः। गम्भृेकारः। तेन है । शेषं स्वङ्पम् । 

पञ्चमावरणे क्षोभमुद्रामादर्शयेत् wt: | 

डाकिन्यादया यजेदङ्कं कोणेषु मनुवि्तमः ॥ 
antag व्राविणीं qai षष्ठमाधरणं मतम् | 
परां wat भैरवीं च त्रिकोणे च समर्चयेत् ॥ 
axtae कषणीं मुवा सप्तमावरणं Grae ॥ 
पुनदेवीं समभ्यचेंदुपवारेमेनो्रेः | 
भथ मन्त्री बलिं दधात् sed च चतुष्पथे ॥ 

गणप-स्ेत्रपाङाम्यां योगिन्ये भैरवाय च। 
get रधिरमां सान्न माषदीपाध्ितं द्धि ॥ 

afeacafafa ear समीहितसभद्धिदम्। 
त्रिविधं ध्यानमाख्यातं सृष्टि स्थितिलयक्रमात् ॥ 

TAHA विरोषे तु तत्तदुध्यानं समाबरेत् | 
चतुवकत्रामष्टमुजां सुक्तामरणमू षिताम् ॥ 
भ्वेताम्बरामन्षमुद्रां शक्तिं पाशं कमण्डलुम् | 
पङ्कजं पुष्पमाखां च वराभीती भुजेषु च ॥ 
शब्दाम्भो निधिमध्यस्थां dana विचिन्तयेत् | 

रक्तार्बरां हेमरल्ञ-नानालङ्कारभूषिताम् ॥ 
waa महातन्यां(?) परिवारः समावृताम् | 

रज्ञसिंहासनारूढां वरामीत्यक्षमाकिकाम्। 

दधती रल्ञचषकं स्थि तिरूपे विचिन्तयेत् | 
रक्ताम्भोनिधिमध्ये तु नौकारूढां षिचिन्तयेत्॥ 
नववक्त्रां भालनेत्र छष्णाम्बरभयानकाम् | 

वराभये च दधतीं परशं दविंकां तथा ॥ 

स्ंहारास्त्रं वामहस्ते दक्षे पाशुपतं वथा | 
तरिशीषं वामहस्तेन त्रिशूलं ages ॥ 
ad पाशं ae शक्ति frafe डिण्डिमं तथा | 
लटा सुशं दोर्भिः शश्रुभक्षणमानसाम् ॥ 
भक्तानां वरदात्रीं च रक्षयन्तीं च साधकम् | 
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अनेन ध्यानयोगेन तत् तत् कमं TATRA ॥ 

ad सिद्धमनुमेन्त्री कवीनामध्रणीर्भवेत् । .. 
अचिन्ननालबाटस्य रसनायां लिखन् मनुम् ॥ 

अष्टमे वत्सरे बालः सर्वाशासातिगो भवेत् | 
 अभिमन््य वचाकाण्डमयुतं च वसूत्तरम् ॥ 
बलिं द्च्वा यथा पूर्वं ag कुर्याद् बालकण्डगम् | 
सम्पाते द्वादशो वषं भक्षितं कविताकरम् ॥ 

चन्दरसूर्योपरागे तु ae उथोतिष्मतीभवम्। 
कषेमात्रं प्रजत्तं तन्मन्त्रेणाऽनेन भक्षयेत् ॥ 
जलमध्यस्थितोऽनेडः शिशु्वांचस्पतिभेवेत् | 
TAMA च चतु्मागे प्रेतमारुहय साधकः ॥ 

भयलज्जाविनिमुंकतो जपेद् वियामनन्यधीः। 
बद्धराग भवेच्छन्दो भवविदध्ाथपारगः ॥ 
गष्टवषेरिशुदनं सुस्नातं स्वककलोद्भवम् | 

संस्थाप्य साधको दद्यात् AMAT कराघुमौ ॥ 
कुरुतो न्यायवेदान्तविवादं तुमुलं महत् | 

विपिने विजनेऽरण्ये श्म्मामण्डपमण्डिते | 

विधाय वेदिकां तत्र निषण्णः सस्मितः gar ॥ 

खर्यकाशोकपुक्लाग-कद्खीमण्डिते Te | 

दोलारूढां भरखक्नास्यां Baths: प्रेषितां शुभाम् ॥ 

इति ध्यायन् जपेन्मन्त्रं threat समादहितः। 

जपान्ते वितरेदु दैव्ये परिवारयुजे बलिम् ॥ 

अनुना विधिना दैवी रमते सुसमीदितम् | 

कथ तारिणोकल्पः 
तारिणीतन्त्रे-- bat उवाच-- 

श्रुयतां शौरुतनये जाङ्यनाशकरो परा । 

चतुवर्गफला विदा मन्त्रसिद्धिप्रदायिका ॥ 

ante विसंयुक्तं वामाक्षिपरिभूषितम् | 

नाद् बिन्दुसमायुकतं वसुसिद्धिप्रदायकम् ॥ 

पुनश्चतुर्मल दैवि तकारण विभूषितम् | 
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स्थरेणैव aqua चन्द्रलण्डेन ख प्रि ॥ 
` राच्छितं षै महाबीजं चतुधरगफलप्रदम् | 
ततः छृष्णप्वं चोक्ता ततो दैवि पव स्सरतम् ॥ 
हीकारं च ततो gary वपूैसुद्धरेत् ततः | 
ईकारोण च रेफेण मकारेण च भूषितम् ॥ 
ततो वाग्मवमुश्चाय मन्त्रमेनं समुदरेत् | 
नवाक्षरो मयुर वि तारिण्याः समुदीरितः ॥ 
श्यमेव महा विधा स्वर्गे मत्यं खुदुभा | 
अष्टसिद्धिप्रदा दैवि चतुवंगं फलप्रदा ॥ 
नानया सटहशी faat नानेन सटूशो भनुः | 

अनया सदशी सिद्धिने भूता न भविष्यति ॥ 

यो विधां aaa दैवि far तस्य न aaa | 

afar वाणीं गद्पद्यप्रदायिनीम् ॥ 

कञानमाश्रेण षिचाथाः क्षिप्रं दुतकविंवेत् | 

चिना छन्दो विना शिक्षां विनाऽभ्यासेन पाति ॥ 
विना श्वानं विना यत्नं fared कवेरपि | 
जिह्वायां जायते तस्य कवित्वं रसनिम्मितम् ॥ 

AA FHA: 

प्रथमं जलमौनीय पादप्रक्षालनं aya | 

द्विराचम्य शिखां बदरा ततो भूमिविशोधनम् ॥ 
विघ्नस्योत्सारणं seat ततः पुष्पविशोधनम् | 
करौ संशोध्य tin चाऽस्त्रमन्त्रेण तत्परः ॥ 

गुरुन् गणपतिं नत्वा भूतशुद्धिं समाचरेत् 
स्वाधिष्ठाने स्थितं शीजं वाग्भवं सवंसिदिदम् ॥ 

तत्तदुभृताग्निरचिभिः शरीरं दहते धुधैः | 

तदुभरुपपुञमुत्सायं ही समुदभूतवायुना | 
ललाटे कामबीजं तु तदुवुभूताखरतेन च | 

तद्स्थिप्ठावितं त्वा getyet चरेत् ततः ॥ 
fread निगुंणं शुखमात्मानं देवतामयम् | 
सघंपापविनिमुंकतं वैं संलिन्स्य साधकः ॥ 
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शरीरस्य विशोधन प्राणायामं चरेत् aa: | 
अधोरसूलबीजेन घ्राणप्यामत्रयं स्मरेत् ॥ 
मन्त्रन्यासं ततो देवि श्रुयतां मन्त्रसिद्धिदम् | 
शकित्ररस्य ऋषिः प्रोक्तो बृहती see ईरितम् ॥ 
तारिणी दैवता परोक्ता ह्ीकारं ब्रीजमुच्यते | 
वाग्भवं शक्तिरित्युक्तमिति ऋष्यादिकं चरेत् ॥ 
बीजेन तु west षड्ङ्कानि प्रकर्पयेत् | 
धर्मादि विन्यसेन् मन्त्री ततो ऽध्मा दि विन्यसेह् ॥ 

उपर्य्युपरि मध्ये च क्रमेणैतान् न्यसेत् ततः | 
कल्पवृक्षं समुच्चायं मणिपीटं समुच्चरेत् ॥ 

शवसुण्डं धारयित्वा ततो रक्तकपारकम् । 
 चतुदिश्षु न्यसेदु वैषि चितामग्निसमन्विताम् ॥ 

हत्पश्ाष्टदखे AA चाष्रशक्तीन्यं सेत् ततः | 

Sai जया ततो मेधा विजया सुप्रभा मत। ॥ 

काटी गौरी शिवा चेव इत्य शक्तयः स्श्रुताः | 

भत ot स्वदेहेषु पञ्चयोनिं न्यसेदु बुधः ॥ 
केशान्ते दश्चिणे भागे योनिवीरां न्यसेत् aa: | 

केशान्ते वामभागे च योनिविंद्ां aat न्यसेत् ॥ 

नासाभूरे च दैवेशि योनिरूपां विभागतः | 

योनिकामां योनिहदारां नेत्रयोः सन्यवामयोः | 

योनिकूपां aaa सवंकामाथे सिद्धये | 
मुखे कणं च Tafa वक्षवामादिभेदतः ॥ 

चिवुके च मष्ादैवि न्यसेत् साधकसत्तमः | 
योनिहासं योनिकायां योनिरूपां ततः परम् Il 

बाहुमुङे तथा वामे हदि चेव वरानने | 

योनिचित्तां योनिनिष्ठां योनिरूपां स्मरेत् ततः ॥ 

स्तनयोनाभिवेशेष योनिस्थानं सद्। स्मरेत् | 
योनिसिद्धां योनिविद्धां योनिरूपां न्यसेत् ततः ॥ 

पताः स्मुताश्चतुथ्येन्ता नमोऽन्ताश्च विचक्षणैः | 
देदपीडे ततो tet ध्यायेत् afercarae: |! 

७३३. 
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sent saree भीमां नागक्कण्डकशोभिताम् | 

cage रल ञ्जिहां रक्ताम्बधरां करटौ ॥ 
पीनोन्नतस्तनीमुभ्रां महानागेन वेष्िताम् | 
शवस्योपरि दैषेशि तस्योपरि arse ॥ 

नासाप्रध्याननिरतां महाघोरां वरथ्दाम्। 

चतुर्भुजां दीधेकेशीं वक्षिणस्योध्वं बाहुना ॥ 

विधतीं नलिनीमेकं वामाद्धं पानपाच्रकम् | 

वराभयधरां दैवीमधस्तादु दश्चवामयोः ॥ 
पिबन्तीं रौधिरीं धारं पानपाच्रे सदारिषे | 

सवंसिद्धिप्रदां दैवीं नित्यां गिरिनिवासिनीम् ॥ 

लोचनत्रयसंयुक्तां नागयज्ञोपवीतिनीम् | 
दधेनासां दीधेजङ्का दीघाड्गीं दीधेजिहिकाम् ॥ 

चन्द्रसूयां ्निमेदेन त्रिरोचनसमन्विताम् | 

शत्ननाशकरीं दैवीं महामीमां वरप्रदाम् ॥ 
व्याघ्रचमेरिरोबद्धां जगच्य विभाविताम्। 

साधकानां सुखकत्रीं सवंलोकभयङ्करीम् ॥ 
एवभ्भूतां महादैवीं तारिणीं प्रणमाम्यहम् | 

यवं ध्यात्वा मानसे: सम्पूज्याऽघरस्थापनं तारावत् । भस्याः पूजायस्त्र तथा । 
यन्त्रं निर्माय दैषेशि स्थापये यन्त्रमध्यतः | 

सदुप्रस्यजञेनापि sary लिलेत् ततः ॥ 

तदूबाशे हधष्टपन्राणि fsaq साधकसखमः। 

वहेमेण्डरयुग्मं च यन्त्रमध्ये लिखेत् ततः | 
qaqa च देवेशि चाध्वीजं लिखेत् ततः | 
द्वितीयं दक्षिणे पत्रे तृतीयं पश्चिमे. दरे ॥ 

उत्तरपेत्रे देवेशि He बाणीं च डिसेत् ततः | 

चतुद्रारसमायुक्तमष्टवज्रसमन्वितम् ॥ 
ततः पूर्वेक्तक्रमेण पीट सम्पूज्य aaa: | 
तत्रावाह्य महेशानीं ag वै मन्त्रसुखरन् ॥ 
aggaa tafe पूजयित्वा तु. पावंतीम् । 
Qc acd च गणनाथं मन्तकम् | 
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पतच्चतुष्यं af यजेह दाग्वतुषटये | 

पूर्याद्यदले देवि पतान् सम्पूर्य साधकः ॥ 
भणिमाऽनङ्कमदना रुधिमा मदनातुरा | 

sagen देवि ततोऽष्टकरणिंका aur tt 

कपालिका च दैषेरि ततो ऽष्टयो गिनी तथा | 

तथा षोड़शपत्रेषु पूजयेत् परिचारिकाः ॥ 

सुखदां मोक्षदां तत्र भक्तिदां भोगदा तथा । 

मुक्तिदां सिद्धिशां चेव कामदां कुरां तथा ॥ 

्षेमदां -शिषदां वापि वरदामत्मदां तथा | 

रागां भोगदं af मुक्तिदं सवेसिद्धिदाम् |! 

 भणिमाधष्टसिद्धं च qerant यजेत् ततः | 

वहिदंशकला दैवि दारे च दक्षिणे तथा ॥ 

पाश्चाच्यद्वारदैशोऽपि कलाश्नन्द्रस्य पूजयेत् | 

saz च तथा दैवि रवेरपि करौ ततः |! 

षडड्ेन यजे Tat तताऽस्त्राणि प्रपूजयेत् | 

पताश्च देबदेषेशि चतुथ्यन्ताः समीरिताः ॥ 

नमोऽन्ताश्च महादेवि प्रोक्ताः सकलसिदधिदाः। 

पुष्प विधेशवेव रक्तचन्दनवचितेः ॥ 

र्तपुष्पमे्ादेवि नानागन्धस्रमन्वितेः | 

विद्वपररैस्तथा गन्धैजेवापुष्पैविशोषतः ॥ 

द्वतरकपरागेश्च चम्पकः कैतकंस्तथा | 

एमिः पुष्पैमहादेवीं पूजयेक्निव्यतारिणीम् ॥ 

मारती-षकवुष्येशच सदर्वेनाखेयेत् AT | 

कदम्बैः भेतककुुमै ayn काश्चनेस्तथा ॥ 

od सम्पूजयित्वा च एभिद्रध्येमहेश्वरि । 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः ॥ 

इति तारिणीकस्पः Gare: 

इति महामहोपाध्याय-दक्कुर श्रीनरसिंद-विरचिते तारामक्ति- 

सुधार्णषे एकादशस्तरङः ॥ ११ ॥ 
Ee Ga Ean 










